الفرع

القطاع

نوع الخصم

الشروط واالحكام

يسري الى

يسري من

التفاصيل

قيمة الخصم

الفجيرة ,الفجيرة ,الوعبين
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,ند الحمر

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-10-06

2021-11-02

تجارة الحلويات والشوكوالتة

خصم  %20على املمنتجات التي
يشملها الخصم

N/A, N/A, N/A

سياحة و سفر

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2030-12-31

2021-11-01

نقدم لكم أمتع األوقات وأسعدها في مساحات
فاخرة على ضفاف خليج طوكيو ضيافة عالية
الجودة تفخر بها شبكة فنادق ومنتجعات
إنتركونتينينتال التي تمتد إلى أكثر من ستين دولة
حول العالم .افتتح الفندق عام  1995كأول فندق
إنتركونتينينتال في طوكيو .بدأت أعمال التجديد في
قاعات الحفالت في  ،2012وفي  2013تم تحديث
شامل لصالة االستقبال وصالونات الجلوس
واملطاعم والغرف .بعد مرور عشرين عاما منذ
االفتتاح ،نواصل توفير مساحات فاخرة مع مرافق
توفر أقص ى قدر من الراحة وضيافة تتسم
بالعناية الفائقة بأدق التفاصيل .نتمنى لكم وقتا
ممتعا في فندق إنتركونتينينتال خليج طوكيو مع
منظر بديع للمدينة ولضفاف الخليج

خصم  %20على الغرف

االسم

شوكوالال

فندق إنتركونتينينتال
خليج طوكيو

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سكن

نسبة الخصم

خصم  ٪15باستثناء عناصر"
وغير صالح F / P / I / EC
 /خالل أي عرض ترويجي
 /حدث .أثناء الترويج
األحداث  ٪5 -على العرض
الحالي (باستثناء العناصر
شراء قسيمة هدايا )""P
وبطاقات هدايا مستثناة من
العرض املذكور أعاله ال
يسري عرض الخصم على
 eComwww.homeboxstores.com
"

2022-10-20

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

الخصم غير صالح مع أي
عرض ترويجي أو عرض آخر
سيتم تطبيق الخصم عند
تقديم بطاقة أو تطبيق أبشر
يطبق الخصم في فروع دبي
فقط يطبق الخصم في أيام
األسبوع وعطالت نهاية
األسبوع ال يطبق الخصم في
أيام العيد مثل العيد اتفاقية
ملدة عام

2022-10-20

2021-10-20

2021-10-27

هو بوكس هو متجر شامل يقدم األثاث
واملفروشات الذكية للحياة اليومية بأسعار
معقوله

هوم بوكس خصم %15

هي لعبة ممتعة ومفهوم جديد للترفيه .هي األكبر
من نوعها في الشرق األوسط .كل غرفة في لعبة
الهروب عبارة عن مغامرة حقبقية مصممة
ملجموعات صغيرة .سواء كانت مجموعة من
األصدقاء ,أفراد العائلة أو زمالء العمل ،هدفك
بسيط :لديك ستون دقيقة فقط حيث يجب
عليك أن تقوم بالتركيز البالغ وفتح عينيك بدقة،
أن تعمل مع فريقك بتعاون كبير لفك الرموز
والشفرات وإيجاد الحل للهروب .احجز اليوم
ً
خصما بنسبة  ٪20على إجمالي
واعرف ما اذا كانت لديك القدرة للهروب في أقل
الفاتور
من  60دقيقة!

هوم بوكس

الهروب من الغرفة

دبي ,دبي ,أم الشيف

سيارات

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2022-08-30

دبي ,دبي ,أم الشيف

سيارات

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2022-08-30

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

نسبة الخصم

ال يسري العرض بالتزامن مع
أي عروض أخرى

2023-10-20

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

موقع الكتروني

اليوجد سياسة األلغاء ,
اليوجد سياسة الرد ,الخصم
عبر االنترنيت باستخدام
الكود PMO

2022-10-19

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,القوز الصناعية األولى

سكن

خصم ثابت

لالستمتاع بالخصومات على
جميع الخدمات  ،يجب على
أعضاء أبشر إبراز بطاقة
عضوية أبشر الخاصة بهم
(املادية  /الرقمية  /البطاقة
اإللكترونية  /تطبيق الهاتف
املحمول

2022-10-17

2021-10-20

2021-10-20

2021-10-20

2021-10-19

2021-10-17

خصم على قطع غيار السيارات واكسسواراتها

خصم على اجور صيانة املركبات

فيلد إن بالك كافيه ،هو الوجهة الجديدة الحيوية
في عجمان .يقدم أطباق عاملية متنوعة ،مشروبات
بالقهوة املتخصصة ومشروبات منعشة مختلفة.
قائمة إفطار ،قائمة غداء وعشاء باإلضافة
للحلويات املميزة .يقع في قلب إمارة عجمان في
معلم مميز وتراثي.

خصم  %30على قطع غيار
السيارات واكسسواراتها

شركة الحبتور للسيارات

خصم  %15على اجور الصيانه شركة الحبتور للسيارات

خصم ٪15

فيلد ان بالك كافيه

خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات

العرض يسري على الغداء,
العشاء ايام االسبوع,الحجز
عبر االنترنت يوجد كود
خاصPMO

هاي سكاي إلدارة
الفعاليات

تأسست يامكو لخدمات الصيانة الشاملة في عام
 1997في اإلمارات العربية املتحدة  ،وهي شركة
رائدة في مجال إدارة املرافق التي تعتمد على
التكنولوجيا وتتمتع بخبرة ممتازة في خدمات
املرافق ،وصيانة أنظمة التكييف والكهرباء
والسباكة  ،والصيانة العامة املدنية  ،وخدمات
النظافة  ،وصيانة البنية التحتية  ،وغيرها ..يامكو
حاصلة على شهادات  ISO 9001و  14001و
 18001في معايير جودة الخدمات.

 على صيانة التجارية 20%صيانة متكاملة

يامكو

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,القوز الصناعية األولى

سكن

خصم ثابت

لالستمتاع بالخصومات على
جميع الخدمات  ،يجب على
أعضاء أبشر إبراز بطاقة
عضوية أبشر الخاصة بهم
(املادية  /الرقمية  /البطاقة
اإللكترونية  /تطبيق الهاتف
املحمول

2022-10-17

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-10-14

2021-10-17

تأسست يامكو لخدمات الصيانة الشاملة في عام
 1997في اإلمارات العربية املتحدة  ،وهي شركة
رائدة في مجال إدارة املرافق التي تعتمد على
التكنولوجيا وتتمتع بخبرة ممتازة في خدمات
املرافق ،وصيانة أنظمة التكييف والكهرباء
والسباكة  ،والصيانة العامة املدنية  ،وخدمات
النظافة  ،وصيانة البنية التحتية  ،وغيرها ..يامكو
حاصلة على شهادات  ISO 9001و  14001و
على جميع صيانة املنازل 20%
 18001في معايير جودة الخدمات.

2021-10-14

أول سينتس" هي عالمة تجارية عاملية ومعاصرة"
ذات روح مستقلة ،تأسست عام  1994ويقع
مقرها الرئيس ي في شرق لندن .تنفرد هذه العالمة
التجارية بتصميمها مجموعات مميزة من املالبس
الجاهزة للرجال والنساء باإلضافة إلى حقائب
اليد .تحتضن "أول سينتس" حوالي  3000موظف
في  26دولة ،شغوفين ببناء نموذج عمل للمستقبل
يرتكز على تقديم تجربة فريدة للعمالء وجعل
ً
.العميل محورا لكل ما يفعلونه

خصم %15

يامكو

اوول سيتنس

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-10-13

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

ينطبق هذا العرض الترويجي
على املرض ى غير املؤمنين ،
يجب على جميع املرض ى
إحضار بطاقة الهوية
اإلماراتية الصالحة للحصول
على ترقية تحت عيادة
األسنان الالمعة واالبتسامة
لحاملين بطاقة ابشر

2022-10-10

الشارقة ,مليحة ,منطقة مليحة

ترفيه

نسبة الخصم

ال يسري العرض مع اي _1
عروض اخرى  _2يجب ان
يكون املستفيد من العرض
هو صاحب البطاقة

2022-10-03

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح لسعر كامل

2022-10-05

2021-10-13

2021-10-13

2021-10-12
2021-10-12

باستثناء أن هذا ليس مجرد متجر .إنها تجربة.
مكان ليكون .مجموعة من األزياء والجمال
واإلبداع واملزيد .مجموعة من العالمات التجارية
الدولية واإلقليمية من املصممين الراسخين
والناشئين الذين يناسبونك .يدور متجر THAT
 Concept Storeحول تقديم تجارب سعيدة لك
ورحلة فردية ومساحة إبداعية لتكون أنت .هذا
مضاء!

عيادة االسنان

تنظيم املناسبات و الحفالت و املخيمات في
الصحراء
تجارة العطور

خصم %15

خصم %15على جميع خدمات
طب االسنان

خصم  %10على جميع
الجلسات شتوية في صحراء
الشارقة
خصم على جميع العطور 30٪

ذات

عيادة شاين & سمايل
لالسنان ش.ذ.م.م

املخيم التاسع
ال في للتجارة ذ.م.م

العرض يسري عند حجز 5
جلسات فمافوق العرض
لحاملي البطاقة فقط ال
يشمل االصدقاء واالهل

2022-10-10

2021-10-12

مركز للعالج الطبيعي

عند حجز  5جلسات فما فوق
يطبق الخصم %30

مركز العنايه امللكيه
للعالج الطبيعي

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

دفعة مقدمة 100٪

2022-10-03

2021-10-07

تصميم املواقع

اطلب ً
ً
إلكترونيا لعملك
موقعا
بخصم ٪30

انستانسيا ليتفينوفا
موقع تصميم

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة أبشر

2022-10-07

2021-10-07

استشارات هندسية في التصميم الداخلي

فينيكس انتيريرز م.م.ح

فينيكس انتيريرز م.م.ح

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة أبشر

2022-10-07

2021-10-07

صناعة األثاث املنزلي واملكتبي ولوازم التصميم
الداخلي الخشبي نسبة الخصم من % 50-30

انتاج انتيريرز ش.م.ح

انتاج انتيريرز ش.م.ح

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2022-09-26

خصم  %20على البيت الذكي
كامال

آلتا سمارت هومز ذ م م

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مغيدر

تعليم

نسبة الخصم

توفر الحضانة خصم خاص
لحاملي بطاقة ابشر عبارة عن
 15%خصم من الرسوم
السنوية التي يدفعها ولي االمر

2022-10-06

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

2021-10-07

2021-10-06

اعداد البيوت الذكية

لحاملي بطاقة ابشر

حضانة الفراوله االنجليزيه

حضانة الفراوله
االنجليزيه

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

من  5إلى  ٪10على 1-
املنتجات يعتمد على الكمية
الصالحة لحاملي بطاقات
أبشر من  10إلى  ٪20على
املشاريع تعتمد على حجم
املشاريع لحاملي بطاقات
أبشر  10إلى  ٪15على
الصيانة يعتمد على الجهاز
املطلوب صيانته

2022-10-05

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس

تعليم

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

رايكو للتجارة ش .ذ م.م

2021-10-05

خصم حصري لكل
مستخدمين تطبيق أبشر

2021-12-05

2021-11-05

ً
اجعل ابتسامتك أكثر إشراقا مع تقنية تبييض
األسنان لدينا! لدينا مجموعة واسعة من املنتجات
العاملية التي تناسب احتياجاتك التجميلية بشكل
أفضل.

"تبييض األسنان"

لحاملين تطبيق اشر

2022-10-31

2021-10-05

هي مؤسسات تم تطويرها لتعليم الطالب تحت
إشراف املعلمين  ،وتتألف عادة من مدرسة
ابتدائية لألطفال الصغار ومدرسة ثانوية
للمراهقين الذين أكملوا التعليم االبتدائي.

30%خصم على االقساط
املدرسية

رايكو للتجارة ش .ذ م.م

مركز بالتينيوم الطبي ش.
ذ .م م

مدرسة أرزنة الخاصة

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة
السعديات

ترفيه

نسبة الخصم

نحن متحف اللوفر أبوظبي
نوافق في توفير املنتجات
والخدمات املذكورة أعاله
لجميع املواطنين العاملين في
القطاع الخاص والحاملين
تطبيق ابشر

2022-01-31

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

ن

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

قدم بطاقة أبشر سارية
املفعول واستمتع بخصم ٪15
حتى  ٪35على الفاتورة

2022-10-04

2021-10-05

ُي ّ
عد متحف اللوفر أبوظبي ّ
األول من نوعه في
الشرق األوسط .فهو يروي لقاء الثقافات من
خالل األعمال ّ
الفنية ،والقطع األثرية ،واملعارض،
والفعاليات ليسلط الضوء على أوجه الشبه بيننا
والتي تتجاوز ّ
كل االختالفات الحضارية والزمنية
والجغرافية .اختر ما بين عضوية "أصدقاء الفن"
ً
مقابل  360درهما (ال يشمل ضريبة القيمة
املضافة) وبطاقة الشباب للزوار الذين تتراوح
ً
أعمارهم ما بين  18و 25عاما وذلك مقابل99
ً
درهما ،واستمتع بمجموعة رائعة من املزايا
ً
على عضوية اصدقاء الفن  20%متحف اللوفر أبوظبي
املصممة خصيصا لك

2021-10-04

هيفا جويليري ش م ح

2021-10-04

ن

ن

عرض التقويم الشفاف على عكس عالجات تقويم
األسنان  ،فإن التقويم الشفاف يمكنها تقويم
أسنانك بأسرع ما يمكن في األجهزة الثابتة
التقليدية - .النتائج سريعة حتى  6أشهر - .فريق
خبراء دولي مشهور - .غير مرئي ً
عمليا ومريح وسهل
ً
االرتداء - .دفعة أولى أولية وبعد مبلغ صغير شهريا.
عندما يتعلق األمر بتقويم أسنانك  ،ثق بتجربتنا!
يتمتع أطبائنا بأكثر من ً 20
عاما من الخبرة في
مجال تقويم األسنان مع عالج آالف املرض ى.
احجز استشارة معنا اليوم للوصول إلى عرضنا
الخاص .احجز اآلن!

التقويم االشفاف

مركز بالتينيوم الطبي ش.
ذ .م م

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

العرض غير صالح بالتزامن مع
العروض الترويجية والعروض
األخرى

2022-09-30

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة فزعة "
الصالحة للحصول على
الخصم .ال يسري هذا العرض
.بالتزامن مع العروض اخرى
يجب أن تكون بطاقة فزعة
باسم الشخص الذي يريد
"العرض

2022-12-31

2021-10-03

2021-10-03

جسد أحالمك في  20 × 2دقيقة فقط في األسبوع"
 ،لكامل الجسم  EMSتدريبات  Gym-ONيوفر
مما يحفز جميع مجموعات العضالت الرئيسية في
نفس الوقت  ،مما يساعدك على تحقيق مظهر
الئق ومتناسق .من خالل التدريب باستخدام
يمكنك تحقيق نتائج  Gym-ON ،من  EMSتقنية
تمرين ملدة  90دقيقة في  20دقيقة فقط! مهمة
وخيارات  EMSتعزيز اللياقة البدنية Gym-ON
الحياة الصحية للجميع في كل مكان .نسعى لتغيير
العقول والحياة من خالل التدريب والتعليم
إن جعل الناس الئقين هو  EMS.والتحفيز على خصم على جميع باقات 30٪
العضوية
 ".مساهمتنا اإليجابية في العالم

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء"
وصيانتها صيانة املباني مقاوالت البناء اعمال
التمديدات الكهربائية أعمال تصميم وتنفيذ
الديكور تركيب الدوات والتمديدات الصحية
"مقاولت تشييد النشاءات املعدنية

على كافة أعمال البناء 10 %
والتصميم والديكور

اي ام اس جيم اون

بيلدزون للمقاوالت

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم عضوية ابشر
الصالحة للحصول على
الخصم .ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع العروض اخرى.
يجب أن تكون بطاقة فزعة
باسم الشخص الذي يريد
العرض

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

لحامل بطاقة أبشر
وعائلته,اليسري مع إي
عروض آخرى,التستبدل قيمة
الخصم بنقود.

2023-10-03

دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

يمكن االستفادة من العرض
باألسعار العادية ولن يسري
على أسعار العروض األخرى

2023-10-31

2021-10-03

2021-10-03

2021-10-03

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء"
وصيانتها صيانة املباني مقاوالت البناء اعمال
التمديدات الكهربائية أعمال تصميم وتنفيذ
الديكور تركيب الدوات والتمديدات الصحية بخصم %15على عقود الصيانة
السنوية
"مقاولت تشييد النشاءات املعدنية

تعليم اللغات الخدمات التعليمية

نحن واحدة من أفضل عيادات التجميل في
املنطقة باستخدام أفضل معدات الخط ً
جنبا إلى
جنب مع املوظفين املدربين واملؤهلين لخدمة
املجتمع بأسعار معقولة ً
جدا .هدفنا هو إشباع
العمالء القيمين من خالل تقديم العالجات
املناسبة بأسعار جذابة بطريقة فعالة.

بيلدزون للمقاوالت

على جميع دورات اللغة
اإلنجليزية يبدأ الخصم من  25معهد آي انجليش لتعليم
اللغات
الى  %55من دورة إلى أكثر

خصم من  %30الي %70

مركز نايل سكين الطبي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-10-31

2021-09-30

جلسة استشارية مع املدرب راني الخضري تعرف
ً
تماما شخصيتك ومناقشاتك حول تنشيط
طاقتك الكامنة لجذب الصحة والسالم والحب.
يشمل النشاط تقديمم النصائح والتوجيهات
للعمالء للتحول من نمط حياة يتميز بالرتابة إلى
آخر أكثر صحة ونشاطا ،وذلك بغرض تحقيق
بعض األهداف الشخصية واملهنية في املجاالت
الصحية املهنية ،والرياضية  ،اإلجتماعية واألسرية خصم  %40على االستشاراة

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

أشخاص لكل معاملة على 4
اختيار التذاكر

2022-10-21

2021-10-21

عين دبي هي أكبر وأطول عجلة مراقبة في العالم ،
حيث يبلغ ارتفاعها أكثر من ً 250
مترا .يقدم
النصب التذكاري الذي حطم األرقام القياسية
ُ
تجارب اجتماعية واحتفالية ال مثيل لها وال تنس ى
 ،باإلضافة إلى إطالالت بزاوية  360درجة على دبي
براحة فائقة  -كل ذلك في قلب بلوواترز  ،وجهة
الجزيرة املتطورة التي يجب زيارتها .تتمتع كابينة
الركاب البالغ عددها  48التي تدور حول املحيط
الهائل للعجلة باستيعاب أكثر من  1750ز ً
ائرا في
وقت واحد.

خصم  ٪15على منتجات
الكابينة  /التذاكر املؤهلة
للمشتريات عند البوابة

دريم كاتشر لتطوير
أسلوب الحياة ش ذ م م

عين دبي

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

أشخاص لكل معاملة على 4
اختيار التذاكر

2022-10-26

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-30

2021-10-21

عين دبي هي أكبر وأطول عجلة مراقبة في العالم ،
حيث يبلغ ارتفاعها أكثر من ً 250
مترا .يقدم
النصب التذكاري الذي حطم األرقام القياسية
ُ
تجارب اجتماعية واحتفالية ال مثيل لها وال تنس ى
 ،باإلضافة إلى إطالالت بزاوية  360درجة على دبي
براحة فائقة  -كل ذلك في قلب بلوواترز  ،وجهة
الجزيرة املتطورة التي يجب زيارتها .تتمتع كابينة
الركاب البالغ عددها  48التي تدور حول املحيط
الهائل للعجلة باستيعاب أكثر من  1750ز ً
ائرا في
وقت واحد.

خصم  ٪25على منتجات
الكابينة  /التذاكر املؤهلة
للمشتريات عبر اإلنترنت

2021-09-29

نقوم بتصنيع افضل واجود أنواع العطور العربية
والفرنسية والبخور -الدخون  -العود املعطر -
والعود املعتق  -مخمريات الجسم  -مخمريات
الشعر  -كريمات ولوشنات الجسم ومنتجات
ً
املسك واللبان اضافتا الى صناعة وتوفير طلبيات
التوزيعات لالعراس واملناسبات وتفصيل خاص
باالكرلك والخشب والكتابة على الليز لكافة أنواع
الصناديق والبوكسات للعطور والحلويات
والضيافه كما نقوم بتوفير كافة مستلزمات ومواد
تصنيع العطور والبخور للراغبين في تصنيع
منتجات ذات جوده عاليه و مميزه

على جميع املنتجات 25%

عين دبي

فراجر انس بوليفارد

الفجيرة ,الفجيرة ,مركز املدينة -
الفجيرة

طب

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض  ،يجب
على العضو أن يظهر
تطبيق/بطاقة مبادرة أبشر *
لن نقبل إال بموعد صحيح
من انتهاء صالحيته * اليطبق
العرض في حال وجود عروض
أخرى

2022-09-27

2021-09-29

خصم على مقاسات األسنان وتصنيعها 50%
الخصم على معالجة جذور القناة 25%
واستخراجها

تصل إلى  ٪35لجميع
الخدمات البالتينية

2022-09-25

2021-09-28

قدم بطاقة أبشر الصالحة لالستمتاع بخصم
يصل إلى  ٪35على الفاتورة

عيادة الدكتور ياسر سيف
لطب األسنان

عيادة الدكتور ياسر
سيف لطب األسنان

مركز بالتينيوم الطبي ش.
ذ .م م
مركز بالتينيوم الطبي ش .ذ .م م

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

علي الدورات العامه فقط

2025-12-31

2021-09-28

تعتبر شركة ڨنسيس واحدة من أكبر املراكز
التدريبية املتخصصة في العالم ،بفروعنا املنتشرة
في اإلمارات العربية املتحدة و أستراليا والصين
والهند وكينيا وماليزيا وعمان وسنغافورة وتنزانيا
والواليات املتحدة األمريكية وهي تقوم على تطوير
املوارد البشرية في مؤسسات القطاعين العام
والخاص  ،وإيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه
املؤسسات للنهضة الشاملة ،فإن فنسيس تنتهج
سياسة متميزة في تقديم االستشارات و التدريب
املؤسس ي وورش العمل املفتوحة في تكنولوجيا
املعلومات  ،وإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات ،
وحوكمة تكنولوجيا املعلومات  ،ومكتبة البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات  ،وإدارة املشاريع ،
والحلول السلوكية واإلدارة واللغات األجنبية
خصم مميز علي جميع الدورات
للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم

دبي ,دبي ,املنارة

طب

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-30

2021-09-28

فيزيو ويل عبارة عن منشأة حديثة تضم فر ًيقا
متعدد التخصصات من أطباء تقويم العمود
الفقري املتمرسين ً
دوليا وأخصائيي العالج
الطبيعي وأخصائيي إعادة التأهيل .تم تصميم
فيزيو ويل على تقديم خدمات قيمة لتحقيق
أقص ى قدر من الرضا ملرضاها ولهذا الغرض ،
قامت بعمليات مصبوبة لتحسين جودة الجوانب
الطبية والتقنية واللوجستية ملنشآتنا.

على العالجات الفردية 20٪

فينسيس لستشارات
تقنية املعلومات

فيزيو ويل لتقويم العمود
الفقري والعالج الفيزيائي

دبي ,دبي ,ند الحمر

سيارات

نسبة الخصم

هذا الخصم غير متوفر
بالتزامن مع أي عروض أخرى

2022-09-30

2021-09-28

دي لوكس ،الذي تم تأسيسه تحت رعاية شركة
دبي الصغيرة واملتوسطة  ،هو مشروع إماراتي
تقوده إدارة إماراتية تم إنشاؤها لتلبية جميع
احتياجات السيارات في اإلمارات .دي لوكس
مكرس إلحداث ثورة في صناعة العناية بالسيارات
من خالل الضيافة اإلماراتية والخبرة واالبتكار
والقيادة القوية .تشمل مجموعة خبراتنا أعمال
الطالء  ،واإلصالح الذكي  ،والتنجيد  ،واللف ،
والعناية بالجسم  ،والعالمات التجارية للشركات ،
والتشحيم واإلطارات .تلتزم دي لوكس بأن تكون
تتمحور حول العمالء بتقديم أعلى مستويات
خصم  ٪20على أجور العمالة
الجودة والراحة والتسعير الشفاف وتنوع
لجميع خدمات التشحيم.
املنتجات والنزاهة.

دي لوكس

دبي ,دبي ,ند الحمر

سيارات

نسبة الخصم

هذا الخصم غير متوفر
بالتزامن مع أي عروض أخرى

2022-09-30

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

حاملي بطاقة أبشر

2022-09-28

2021-09-28

دي لوكس  ،الذي تم تأسيسه تحت رعاية شركة
دبي الصغيرة واملتوسطة  ،هو مشروع إماراتي
تقوده إدارة إماراتية تم إنشاؤها لتلبية جميع
احتياجات السيارات في اإلمارات .دي لوكس
مكرس إلحداث ثورة في صناعة العناية بالسيارات
من خالل الضيافة اإلماراتية والخبرة واالبتكار
والقيادة القوية .تشمل مجموعة خبراتنا أعمال
الطالء  ،واإلصالح الذكي  ،والتنجيد  ،واللف ،
والعناية بالجسم  ،والعالمات التجارية للشركات ،
والتشحيم واإلطارات .تلتزم دي لوكس بأن تكون
تتمحور حو ل العمالء بتقديم أعلى مستويات
خصم على جميع خدمات 20٪
الجودة والراحة والتسعير الشفاف وتنوع
.العناية بالسيارات
املنتجات والنزاهة

دي لوكس

2021-09-28

أكملت جوفيال ً 90
عاما في فن صناعة الساعات
السويسرية .في عام  ، 1988شهدت جوفيال
عالمة فارقة في تاريخها عندما قام رئيسنا
التنفيذي السيد م .عالم الساعات .في ساعات
جوفيال نحن نؤمن بإقامة العالقات وبناء الثقة ،
وهذا هو السبب في أن جوفيال هي عالمة تجارية
تدل على عالقة قوية طويلة األمد مع العمالء
والعمالء في أكثر من ً 85
عاما .لم يكن من املمكن
أن تكون هذه الرحلة الطويلة ممكنة دون التركيز
على احتياجات ومتطلبات واقتراحات عمالئنا جوفيال للساعات خصم ٪50
على جميع الساعات
الكرام

جوفيال للساعات

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

2021-09-28

2021-09-28

هي العالمة التجارية Aspiral of London
اإلنجليزية املتميزة بأسلوب الحياة الفاخرة  ،حيث
 ،تقدم حقائب اليد واملحافظ النسائية املصممة
.ومحافظ الرجال والسلع الجلدية الفاخرة
في عام  2002على  Aspinal of Londonتأسست
فرضية أساسية تتمثل في تقديم أفضل التصاميم
الرائعة واألنيقة والراقية للعمالء .الجودة
لالستمتاع بها مدى الحياة .تحتل العالمة التجارية
مكانة قوية في سوق اإلكسسوارات البريطانية
الفاخرة ذات األسعار املعقولة  ،بدعم من
املحررين الرئيسيين وصانعي الرأي ووسائط
املوضة .أسبينال لها وجود قوي في لندن مع ثمانية
متاجر في جميع أنحاء املدينة

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

العالمة التجارية األولى في إيطاليا ملالبس OVS ،
هي عالمة تجارية . OVSالرجال والنساء واألطفال
رائدة للمالبس في إيطاليا  ،مع حصة سوقية
مهيمنة في أزياء وإكسسوارات الرجال والنساء
واألطفال بفضل أكثر من  1000متجر في إيطاليا و
متجر في حوالي  40دولة في الخارج  ،و 400 150
عبر  www.ovsfashion. comمليون زائر ً
سنويا و
.اإلنترنت

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

اسبنيال اوف لندن

أو في أس

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

2021-09-28

تأسست سيليو في عام  ، 1985وأصبحت  ،في أقل
من ً 30
عاما  ،العالمة التجارية الرائدة في مجال
املالبس الجاهزة الرجالية في فرنسا ويجب أن تراها
عالمة تجارية دولية .في توسع مستمر  ،تتواجد
العالمة التجارية في أكثر من  50دولة مع أكثر من
 1100متجر .تقدم العالمة التجارية أزياء حضرية
أنيقة ورائعة من خالل مجموعة واسعة من
املالبس واإلكسسوارات للرجال تم إنشاؤها
بواسطة مكتبها األنيق املتكامل  ،والتي تستجيب
لكل رغبة وكل لحظة في الحياة .لدى سيليو حوالي
 4000موظف :نساء ورجال من جميع مناحي
الحياة  ،خليط من الجنسيات واملهارات ،
يتشاركون نفس القيم ويلتزمون بنجاح العالمة
التجارية كل يوم.

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

سيليو

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

2021-09-28

2021-09-28

تم إطالق  ZIPPYفي عام  ، 2004وهو أكبر متجر
تجزئة متخصص ملالبس األطفال في البرتغال ،
وقد وسع نطاق وجوده ليشمل أكثر من  40دولة
حول العالم .أسلوب زيبي فريد من نوعه .عالمة
تجارية حضرية تتميز بأسلوب معاصر ويتم
التعبير عنها من خالل تصميم وظيفي بحيث
يشعر األطفال بالراحة والراحة  ،مما يجعل اآلباء
سعداء .نقدم مجموعة كاملة لألطفال من سن 0
إلى ً 14
عاما .تقدم  Zippyمجموعة متميزة في
مجموعة متكاملة من املالبس واألحذية
واإلكسسوارات ومنتجات الحضانة بقيمة مادية.

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

دع لوفيزا تلهم أسلوبك .ولدت لوفيزا من رغبتها في
ملء الفراغ من أجل املجوهرات عالية الجودة
وذات املوضة العصرية وذات االتجاه بأسعار
معقولة .يسافر الفريق املقيم في ملبورن حول
ّ
ً
العالم باستمرار بحثا عن اإللهام  ،مما يمكن
ً
لوفيزا من تقديم أكثر املجموعات شموال .لوفيزا
هي عالمة تجارية لن تمر مرور الكرام  ،ولديها
القدرة على التنبؤ باالتجاهات وتقديم خطوط
إنتاج جديدة في املتجر كل أسبوع .لوفيزا هي أول
محطة توقف للمرأة الصاعدة للحصول على
إكسسواراتها العصرية

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

زيدي

لوفيزا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

نسبة الخصم

أسعار التعبئه املذكوره أعاله
تشمل ضريبة القيمة املضافة
ال تسري العروض بالتزامن مع
اي عروض اخرى ال تسري
العروض في العطالت الرسمية
و االعياد هذا العرض فقط
صالحة في عطالت نهاية
األسبوع يجب علي املستخدم
ابراز بطاقة ابشر او تطبيق
ابشر لسترداد هذا العرض
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها للنقد

2025-12-31

2021-09-28

في حين أن األطفال صعبون في اللعب  ،يمكن
للوالدين ً
أيضا االنضمام إلى التجربة التعليمية.
يساعد فريق ليتل اكسبلورر اآلباء على اكتشاف
أفكار جديدة حول تطور الطفولة وإتقان
التقنيات املدهشة التي ستساعد صغارهم على
ً
ً
التطور
وعقليا .هذا يجعل ليتل اكسبلورر خصم %25على يال بولينق في
جسديا
ً
ً
عطلة نهاية االسبوع
يوما رائعا للعائلة بأكملها  ،ألنه أثناء استكشاف

ماجيك بالنيت

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

نسبة الخصم

اسعار التعبئه املذكوره أعاله
تشمل ضريبة القيمة املضافة
ال تسري العروض بالتزامن مع
اي عروض اخرى ال تسري
العروض في العطالت الرسمية
و االعياد هذا العرض فقط
صالحة في ايام العادية وليس
في عطالت نهاية األسبوع يجب
علي املستخدم ابراز بطاقة
ابشر او تطبيق ابشر لسترداد
هذا العرض العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها للنقد

2025-12-31

2021-09-28

في حين أن األطفال صعبون في اللعب  ،يمكن
للوالدين ً
أيضا االنضمام إلى التجربة التعليمية.
يساعد فريق ليتل اكسبلورر اآلباء على اكتشاف
أفكار جديدة حول تطور الطفولة وإتقان
التقنيات املدهشة التي ستساعد صغارهم على
ً
ً
التطور
وعقليا .هذا يجعل ليتل اكسبلورر
جسديا
يوما ر ً
ً
ائعا للعائلة بأكملها  ،ألنه أثناء استكشاف

خصم %29على يال بولينق
خالل ايام االسبوع

ماجيك بالنيت

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

أسعار التعبئه املذكوره 1.
أعاله تشمل ضريبة القيمة
املضافة .2 .تنتهي صالحية
ألعاب بلو سويبر بعد 30
ً
يوما .3 .ان تعبئه ألعاب بلو
سويبر فقط صالحة في نفس
املتجر .4 .يمكن استخدام
ألعاب بلو سويبر للركوب على
العاب االطفال وألعاب
الفيديو وألعاب ڤي ار .5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
اي عروض اخرى .6 .ال تسري
العروض في العطالت الرسمية
و االعياد .7 .هذا العرض
فقط صالحة في ايام العادية
وليس في عطالت نهاية
األسبوع .8 .يجب علي
املستخدم ابراز بطاقة ابشر
او تطبيق ابشر لسترداد هذا
العرض .9 .العروض غير قابلة
شراء واحدة احصل على للتحويل وال يمكن استردادها
للنقد
الثانية مجانا

2025-12-31

2021-09-28

في حين أن األطفال صعبون في اللعب  ،يمكن
للوالدين ً
أيضا االنضمام إلى التجربة التعليمية.
يساعد فريق ليتل اكسبلورر اآلباء على اكتشاف
أفكار جديدة حول تطور الطفولة وإتقان
التقنيات املدهشة التي ستساعد صغارهم على قم بتعبئه مقابل  525دراهم
ً
ً
التطور
وعقليا .هذا يجعل ليتل اكسبلورر واحصل على  -100ألعاب بلو
جسديا
ً
ً
سويبر.
يوما رائعا للعائلة بأكملها  ،ألنه أثناء استكشاف

ماجيك بالنيت

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

أسعار التعبئه املذكوره 1.
أعاله تشمل ضريبة القيمة
املضافة .2 .تنتهي صالحية
ألعاب بلو سويبر بعد 30
ً
يوما .3 .ان تعبئه ألعاب بلو
سويبر فقط صالحة في نفس
املتجر .4 .يمكن استخدام
ألعاب بلو سويبر للركوب على
العاب االطفال وألعاب
الفيديو وألعاب ڤي ار .5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
اي عروض اخرى .6 .ال تسري
العروض في العطالت الرسمية
و االعياد .7 .هذا العرض
فقط صالحة في ايام العادية
وليس في عطالت نهاية
األسبوع .8 .يجب علي
املستخدم ابراز بطاقة ابشر
او تطبيق ابشر لسترداد هذا
العرض .9 .العروض غير قابلة
شراء واحدة احصل على للتحويل وال يمكن استردادها
للنقد
الثانية مجانا

2025-12-31

2021-09-28

في حين أن األطفال صعبون في اللعب  ،يمكن
للوالدين ً
أيضا االنضمام إلى التجربة التعليمية.
يساعد فريق ليتل اكسبلورر اآلباء على اكتشاف
أفكار جديدة حول تطور الطفولة وإتقان
التقنيات املدهشة التي ستساعد صغارهم على قم بتعبئه مقابل  315دراهم
ً
ً
التطور
وعقليا .هذا يجعل ليتل اكسبلورر واحصل على  50ألعاب بلو
جسديا
ً
ً
سويبر.
يوما رائعا للعائلة بأكملها  ،ألنه أثناء استكشاف

ماجيك بالنيت

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

أسعار التعبئه املذكوره 1.
أعاله تشمل ضريبة القيمة
املضافة .2 .تنتهي صالحية
ألعاب بلو سويبر بعد 30
ً
يوما .3 .ان تعبئه ألعاب بلو
سويبر فقط صالحة في نفس
املتجر .4 .يمكن استخدام
ألعاب بلو سويبر للركوب على
العاب االطفال وألعاب
الفيديو وألعاب ڤي ار .5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
اي عروض اخرى .6 .ال تسري
العروض في العطالت الرسمية
و االعياد .7 .هذا العرض
فقط صالحة في ايام العادية
وليس في عطالت نهاية
األسبوع .8 .يجب علي
املستخدم ابراز بطاقة ابشر
او تطبيق ابشر لسترداد هذا
العرض .9 .العروض غير قابلة
شراء واحدة احصل على للتحويل وال يمكن استردادها
للنقد
الثانية مجانا

2025-12-31

2021-09-28

في حين أن األطفال صعبون في اللعب  ،يمكن
للوالدين ً
أيضا االنضمام إلى التجربة التعليمية.
يساعد فريق ليتل اكسبلورر اآلباء على اكتشاف
أفكار جديدة حول تطور الطفولة وإتقان
التقنيات املدهشة التي ستساعد صغارهم على قم بتعبئه مقابل  155دراهم
ً
ً
التطور
وعقليا .هذا يجعل ليتل اكسبلورر واحصل على 20ألعاب بلو
جسديا
ً
ً
سويبر.
يوما رائعا للعائلة بأكملها  ،ألنه أثناء استكشاف

ماجيك بالنيت

دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

ترفيه

نسبة الخصم

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2021-09-28

خصم  %34على تذكرة اليومية
املستكشفون الصغار افضل مركز ترفيهي تعليمي لدخول مركز املستكشفون
الصغار
في دبي

املستكشفون الصغار

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

2021-09-27

2021-09-27

غانت هي عالمة تجارية فاخرة ألسلوب الحياة
تقدم مالبس وإكسسوارات عالية الجودة للرجال
والنساء .لقد بدأت مع برنارد جانتماشر  ،صانع
قمصان أمريكي شغوف يلبي احتياجات طالب
الجامعة على مدار العام .تم تقديم التطور
األوروبي لتراث املالبس الرياضية األمريكية لشركة
 Gantمما يمنحه فر ًيدا من نوعه .التمركز في
ً
طموحا
السوق اليوم .تقدم غانت أسلوب حياة
ولكنه قابل للتحقيق  ،مبني على جودة عالية تشع
بشعور من الذوق .يظل القميص األيقوني محور
تركيز غانت األساس ي الذي يسعى باستمرار إلى
االبتكار لدفع التصميم إلى الكمال

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

السنزا هي وجهة املوضة ألحدث صيحات حماالت
الصدر والسراويل الداخلية واملالبس الداخلية
ومالبس النوم بأسعار خالية من الشعور بالذنب.
منذ افتتاح أول متجر في عام  ، 1990تم
تخصيص السنزا لعمالئها وبضائعها  ،لتصبح
ً
مرادفا للجودة العالية والقدرة على تحمل
التكاليف واألناقة.

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

غانت

السنزا

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
.هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

2021-09-27

يذهب الشرق األوسط إلى متاجر التجزئة
املتخصصة ألدوات املطبخ وأدوات املائدة
ومنتجات الخبز  ،مع البضائع التي تجمع بين
التصميم العصري واملبتكر والجودة املمتازة
بسعر استثنائي .توفير متجر شامل لجميع
احتياجات املطبخ وتناول الطعام مع خبراء طهي في
متناول اليد للحصول على نصائح العمالء
الودودين واإللهام  ،بهدف جعل الطهي في متناول
الجميع وممتع للجميع .عروض توضيحية منتظمة
في املتجر مع املؤثرين املحليين على وسائل
التواصل االجتماعي وخبراء الطبخ لتثقيف عمالئنا
وإلهامهم باستمرار للطهي للعائلة واألحباء

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

سيمبلي كيتشن

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

ترفيه

نسبة الخصم

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2021-09-27

وجه إلى وسط سكي دبي الداخلي واستمتع
بمنطقة سنو بارك الساحرة طاملا تريد .لفة أسفل
املنحدرات في كرة الثلج العمالقة الكرة األرضية،
وركوب الزالجات ،ومشاهدة موكب البطريق.

خصم %21على دروس
االكتشاف  -سكي دبي

سكي دبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

ترفيه

نسبة الخصم

أبوظبي ,العين ,الروضة  -العين

تسوق

نسبة الخصم

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2021-09-27

الخصم ال يطبق في حال
وجود خصومات اخرى سارية

2022-05-22

2021-09-27

توجه إلى وسط سكي دبي الداخلي واستمتع
بمنطقة سنو بارك الساحرة طاملا تريد .لفة أسفل
املنحدرات في كرة الثلج العمالقة الكرة األرضية،
وركوب الزالجات ،ومشاهدة موكب البطريق.

خصم  %20على يوم ثلج

سكي دبي

تجارة املجوهرات واالملاس

مجوهرات زين دايموند

مجوهرات زين دايموند

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح على 1-
املنتجات بالسعر الكامل
فقط .2 .ال يمكن استبدالها
ً
نقدا .3 .يجب إبراز عضوية
أبشر عند الشراء .4 .صالح
على العالمات التجارية كما
" .هو مذكور في هذا النموذج

2022-09-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

2021-09-27

تم إطالق  Dwellبواسطة  Liwaفي عام ، 2003
لتقديم حلول تصميم داخلي ملهمة من مجموعة
متنوعة من العالمات التجارية املصممة .يوفر
 Dwellحلول تصميم داخلي ملهمة من مجموعة
متنوعة من العالمات التجارية املصممة لتناسب
مجموعة واسعة من األذواق .واليوم  ،تظل روح
العالمة التجارية كما هي بهدف أن تصبح أفضل
متجر في املنطقة للمفروشات وبياضات الحمام
عالية الجودة  ،والتي يتم تنسيقها بشكل مثالي
إلنشاء مالذ منزلي فاخر

خصم  ٪15على املنتجات
بالسعر الكامل

دويل

فقط لحاملي بطاقة أبشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2022-05-22

2021-09-27

مجوهرات واملاس

خصم %30على قطع مختاره

مجوهرات زين دايموند

عجمان ,عجمان ,عجمان

سياحة و سفر

نسبة الخصم

تطبق الشروط واالحكام
عرض تطبيق ابشر

2022-09-23

2021-09-27

بيع تذاكر السفر

لستة أشخاص فما فوق 30%
على رسوم خدمة عمل الشركة

السالم للعطالت

عجمان ,عجمان ,عجمان

سياحة و سفر

نسبة الخصم

تطبق الشروط واالحكام
عرض تطبيق ابشر

2022-09-23

2021-09-27

بيع تذاكر السفر

20%لكل شخصين على رسوم
خدمة عمل الشركة

السالم للعطالت

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

شراء واحدة احصل على ترقية مجانية من الفشار
الصغير إلى الفشار املتوسط
الثانية مجانا

2022-09-23

دبي ,دبي ,بور سعيد

طب

نسبة الخصم

60%على جميع العالجات
العرض غير صالح بالتزامن مع
أي عروض أو عروض ترويجية
أخرى

2023-09-21

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2022-09-23

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثانية

سكن

نسبة الخصم

عجمان ,عجمان ,الجرف

صحة

نسبة الخصم

2021-09-27

2021-09-27

2021-09-26

ادارة املسارح و دورالعرض السينمائي

لحاملي بطاقة ابشر
خصم على التصميم واالشراف والتنفيذ
الديكورات واالثاث املنزلي

خصم لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2022-09-22

2021-09-23

اعمال الزجاج واالملنيوم

فقط لحاملي بطاقة أبشر

2022-09-23

2021-09-23

مركز تجميل وعناية شخصية للنساء

اشتر واحدة واحصل على
ِ
ً
األخرى مجانا على الفشار

عيادة تروسمايل لالسنان
ش.ذ.م.م

فوكس سينما

عيادة تروسمايل لالسنان
ش.ذ.م.م

خصم  %15على عمولة املكتب
من القيمة االجمالية لعرض
فينيتا للديكور واملقاوالت
السعر املتفق عليه
ماجنم للزجاج واللمنيوم
خصم  %30على جميع اعمال )شركة ذات مسئولية
محدودة(
الزجاج واالملنيوم
خصم  %10للخدمات في
الصالون

مركز لي لي سبا للتجميل
واللياقة ذ.م.م

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ابوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة ابوظبي
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الظاهرة
أبوظبي ,العين ,املعترض
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الجزيرة الحمراء

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ابوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة ابوظبي
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الظاهرة
أبوظبي ,العين ,املعترض
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الجزيرة الحمراء

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

الخصم االضافي %10ال
يشمل املنتجات التي تتعدى
نسبة الخصم %50

يم استبعاد منتجات افضل
صفقة من العروض ال يمكن
الجمع بين اكثر من عرض
ترويجي في نفس الوقت

2022-09-20

2022-09-20

2021-09-22

2021-09-22

تجارة املفروشات

تجارة املفروشات

حول االمارات
خصم إضافي %10خالل فترة
للمفروشات املنزلية ذ م م
التنزيالت

خصم % 30في الفترات الغير
ترويجية

حول االمارات
للمفروشات املنزلية ذ م م

2021-09-22

تعمل اي تي اس (خدمات السفر الدولية) وتلبى
احتياجات السفر لسكان دولة اإلمارات العربية
املتحدة على مدار األربعين ً
عاما املاضية .نحن
نقدم مجموعة واسعة من باقات العطالت في
اإلمارات العربية املتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
في حين أن حزم الرحالت والسفر الديناميكية أو
املخصصة تمنح املستهلكين خيارا إلنشاء وتصميم
عطلتهم الخاصة  ،فإن حزم عطلة املغادرة الثابتة
ً
مسبقا وبالتالي ضمان وجود ش يء
لها مسار مصمم
ما يلبي احتياجات العطلة لكل نوع من املسافرين.
نحن ال نبيع حلول السفر لعمالئنا فحسب  ،بل
نساعدهم على صنع ذكريات تدوم مدى الحياة.

كحد أدنى وما فوق على 7٪
باقات العطالت الخاصة بها

الخدمات والسفريات
العاملية

إنتاج املياة تنقية مياة الشرب وتصفيتها

خصم %25على مل330

رومانا لصناعة املياه ش ذ
مم

نتاج املياة تنقية مياة الشرب وتصفيتها

خصم %25على مل500

رومانا لصناعة املياه ش ذ
مم

دبي ,دبي ,الكرامة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يسري العرض لحاملي
البطاقات ملدة عام واحد
وقابل للتجديد.

2022-09-22

دبي ,دبي ,جبل علي الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

إبراز تطبيق ابشر عند الشراء

2022-09-21

2021-09-22

دبي ,دبي ,جبل علي الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

إبراز تطبيق ابشر عند الشراء

2022-09-21

2021-09-22

دبي ,دبي ,أم سقيم الثالثة

صحة

نسبة الخصم

الحجز املسبق مطلوب.
خصم  ٪20ينطبق فقط على
عالج الوجه والجسم

2022-09-22

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
جلفار

صحة

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2023-09-20

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

تسوق

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين

2021-12-31

2021-09-21
2021-09-21

2021-09-21

لحاملي بطاقة ابشر
خصم على جميع العالجات االولية لالسنان 20%

بيع الورود باملحل واون الين

بلغار بيوتي صالون

بلغار بيوتي صالون

مركز جلفار لزراعة وتجميل
األسنان

مركز جلفار لزراعة
وتجميل االسنان

خصم  %15على الورود اون
الين

فالورد

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل األدوية
واألنسجة وغيرها من املواد
املماثلة .الخصم ال يشمل
التخدير العام .ال يمكن
الجمع بين الخصم والتأمين
أو الخصومات املستمرة
األخرى أو العروض الخاصة.

2022-09-21

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل األدوية
واألنسجة وغيرها من املواد
املماثلة .الخصم ال يشمل
التخدير العام .ال يمكن
الجمع بين الخصم والتأمين
أو الخصومات املستمرة
األخرى أو العروض الخاصة.

2022-09-21

عجمان ,عجمان ,النعيمية

صحة

نسبة الخصم

ال يسري الخصم في ايام
العروض

2022-09-20

2021-09-21

2021-09-21
2021-09-21

مستشفى مورفيلدز لندن يشتهر عامليا بأعماله
الشاملة في املجالين السريري والبحثي ،وهو مركز
عاملي هام للرعاية والتدريب في اختصاصات طب
العيون ،وتلقى فيه أكثر من نصف أطباء العيون
باململكة املتحدة تدريبهم التخصص ي .وإلى جانب
معهد “يو س ي إل” لطب العيون ،والواقع بجانب
املستشفى ،تشكل املؤسستان إحدى أكبر مواقع
خصم  ٪10على جميع
للعناية بالعيون والتثقيف والبحث الطبي في
املجال حول العالم .أما مستشفى مورفيلدز دبي الخدمات التي تقدمها مورفيلدز مستشفى مورفيلدز دبي
للعيون
للبصريات
للعيون فهو أول فرع للمستشفى خارج البالد.

مستشفى مورفيلدز لندن يشتهر عامليا بأعماله
الشاملة في املجالين السريري والبحثي ،وهو مركز
عاملي هام للرعاية والتدريب في اختصاصات طب
العيون ،وتلقى فيه أكثر من نصف أطباء العيون
باململكة املتحدة تدريبهم التخصص ي .وإلى جانب
معهد “يو س ي إل” لطب العيون ،والواقع بجانب
خصم  ٪15على جميع
املستشفى ،تشكل املؤسستان إحدى أكبر مواقع
للعناية بالعيون والتثقيف والبحث الطبي في الخدمات التي يقدمها مستشفى
مستشفى مورفيلدز دبي
مورفيلدز دبي للعيون غير
املجال حول العالم .أما مستشفى مورفيلدز دبي
للعيون
املغطاة بالتأمين
للعيون فهو أول فرع للمستشفى خارج البالد.
مجمع طبي

مركز بسمة بغداد الطبي
ذمم
50%خصم على جميع الخدمات

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وموظفي وزارة املوارد البشرية
والتوطين اليسري الخصم
اثناء التنزيالت او اي عرض
اخر

2022-09-20

2021-09-20

دبي ,دبي ,القوز الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-20

2021-09-20

شركة كلداري للطباعة والنشر ذ.م.م هي دار نشر
أول صحيفة يومية إنجليزية رائدة في اإلمارات
العربية املتحدة  ،الخليج تايمز .تم إطالق
الصحيفة في أبريل  .1978موقعنا اإللكتروني
 ، www.khaleejtimes.comالذي تم إطالقه في
عام  ، 1997هو أحد منصات األخبار الرقمية
اإلنجليزية الرائدة في اإلمارات العربية املتحدة  ،إلى
جانب شبكة واسعة من منصات التواصل
االجتماعي  ،يصل عدد املستخدمين إلى أكثر من
 15مليون مستخدم ً
خصم  %10على بؤكس الجرايد
شهريا.

جريدة الخليج

دبي ,دبي ,القوز الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-20

2021-09-20

شركة كلداري للطباعة والنشر ذ.م.م هي دار نشر
أول صحيفة يومية إنجليزية رائدة في اإلمارات
العربية املتحدة  ،الخليج تايمز .تم إطالق
الصحيفة في أبريل  .1978موقعنا اإللكتروني
 ، www.khaleejtimes.comالذي تم إطالقه في
عام  ، 1997هو أحد منصات األخبار الرقمية
اإلنجليزية الرائدة في اإلمارات العربية املتحدة  ،إلى
جانب شبكة واسعة من منصات التواصل
االجتماعي  ،يصل عدد املستخدمين إلى أكثر من
 15مليون مستخدم ً
شهريا.

جريدة الخليج

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سكن

نسبة الخصم

اثاث منزلي وديكورات

خصم  %20على جميع منتجات منزل صوفيا من باتينا
للديكور
صوفيا هوم

خصم  %15على االشتراك
بالجريده

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-09-15

2021-09-20

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

طب

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2022-09-30

2021-09-19

دبي ,دبي ,القرهود

تسوق

نسبة الخصم

تقديم تطبيق أبشر عند طلب
الخدمة

2022-09-16

دبي ,دبي ,القرهود

تسوق

نسبة الخصم

مركز خدمات الصحة املنزلية

خصم من %20الى  %25على
خدمات التمريض املنزلي

سلوتي لخدمات الصحة
املنزلية ذ.م.م

بدأت شركة عندما لم يتمكن مجموعة من األطباء
والعلماء من صناعة األدوية من إيجاد حلول
صحية طبيعية عالية الجودة مصنوعة من
مكونات حالل هو قسم من  ،والذي يستمر في
يونيمكس لتجارة
إدارته من قبل األطباء والعلماء  ،ويقدم
فيتامينات ومنتجات تجميل عالية الجودة .خصم (عبر اإلنترنت فقط)  40٪املستحضرات الصيدالنية
خصم %15على العقود و
اإلستشارات

منصور لوتاه للمحاماة
واالستشارات القانونية

تقديم تطبيق أبشر عند طلب
الخدمة

2022-09-16

2021-09-19

أعمال املحاماة

خصم %20على القضايا
األحوال الشخصة

منصور لوتاه للمحاماة
واالستشارات القانونية

دبي ,دبي ,القرهود

تسوق

نسبة الخصم

تقديم تطبيق أبشر عند طلب
الخدمة

2022-09-16

2021-09-19

أعمال املحاماة

خصم %20على القضايا
اإليجار ية والعقارية

منصور لوتاه للمحاماة
واالستشارات القانونية

دبي ,دبي ,القرهود

تسوق

نسبة الخصم

تقديم تطبيق أبشر عند طلب
الخدمة

2022-09-16

2021-09-19

اعمال املحاماة

خصم %25على قيمة األتعاب
املقدمة في القضايا املدنية و
التجارية

منصور لوتاه للمحاماة
واالستشارات القانونية

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2021-12-31

2021-09-16

2021-09-19

أعمال املحاماة

اليوسف لإللكترونيات هي املوزع الوحيد ملحفظة
األجهزة املنزلية من إل جي داخل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ويشمل ذلك الثالجات ومكيفات
الهواء واملكانس الكهربائية وأفران امليكروويف
وغساالت الصحون وأفران الغاز وأجهزة تنقية
الهواء والغساالت .هم ً
أيضا املوزع املحلي ملنتجات على العروض املفرقة من 10%
فينترو قاز كوكارز
الشرك لجميع منتجات ل ج اليوسف لاللكترونيات

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2021-12-31

2021-09-16

اليوسف لإللكترونيات هي املوزع الوحيد ملحفظة
األجهزة املنزلية من إل جي داخل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ويشمل ذلك الثالجات ومكيفات
الهواء واملكانس الكهربائية وأفران امليكروويف
وغساالت الصحون وأفران الغاز وأجهزة تنقية
الهواء والغساالت .هم ً
أيضا املوزع املحلي ملنتجات
فينترو قاز كوكارز

خصم  ٪20على السعر غير
الترويجي.

اليوسف لاللكترونيات

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2021-12-31

2021-09-16

اليوسف لإللكترونيات هي املوزع الوحيد ملحفظة
األجهزة املنزلية من إل جي داخل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ويشمل ذلك الثالجات ومكيفات
الهواء واملكانس الكهربائية وأفران امليكروويف
وغساالت الصحون وأفران الغاز وأجهزة تنقية
الهواء والغساالت .هم ً
أيضا املوزع املحلي ملنتجات خصم  ٪10على سعر العرض
فينترو قاز كوكارز
الترويجي.

اليوسف لاللكترونيات

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سيارات

نسبة الخصم

يجب على العضو إبراز بطاقة
أبشر لالستفادة من العرض.

2021-12-31

2021-09-16

اليوسف موتورز هي املوزع الحصري لعدد من
العالمات التجارية الرائدة في العالم بما في ذلك
دراجات نارية ياماها  ،ا تي في  ،او بي تي  ،قوارب ،
سيارات الجولف  ،ماركات متعددة من
اإلكسسوارات واملالبس الرياضية .نظام البنية
التحتية ودعم اآلبار بما في ذلك قطع الغيار
ومراكز الخدمة.

على قطع الغيار 35%

اليوسف موتورز

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سيارات

نسبة الخصم

يجب على العضو إبراز بطاقة
أبشر لالستفادة من العرض.

2021-12-31

2021-09-16

اليوسف موتورز هي املوزع الحصري لعدد من
العالمات التجارية الرائدة في العالم بما في ذلك
دراجات نارية ياماها  ،ا تي في  ،او بي تي  ،قوارب ،
سيارات الجولف  ،ماركات متعددة من
اإلكسسوارات واملالبس الرياضية .نظام البنية
التحتية ودعم اآلبار بما في ذلك قطع الغيار
ومراكز الخدمة.

25%على منتجات محددة

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سكن

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2021-12-31

2021-09-16

ألكثر من ً 61
عاما  ،كانت مجموعة اليوسف
تشتري العقارات وتديرها .جزء أساس ي من أعمال
الشركة  ،اليوسف العقارية تعتمد على هذه
الخلفية الصلبة ألنشطتها اليوم .تفتخر اليوسف
العقارية بإرث ثري في التجارة  ،وتمتلك محفظة
كبيرة  ،ومزيج متوازن من املباني التجارية
والسكنية .تنتشر عقاراتنا في جميع أنحاء اإلمارات
العربية املتحدة  ،مما يوفر للعمالء ميزة التواجد
في املواقع الرئيسية بالدولة.

على الشقق 15%

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سكن

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2021-12-31

2021-09-16

ألكثر من ً 61
عاما  ،كانت مجموعة اليوسف
تشتري العقارات وتديرها .جزء أساس ي من أعمال
الشركة  ،اليوسف العقارية تعتمد على هذه
الخلفية الصلبة ألنشطتها اليوم .تفتخر اليوسف
العقارية بإرث ثري في التجارة  ،وتمتلك محفظة
كبيرة  ،ومزيج متوازن من املباني التجارية
والسكنية .تنتشر عقاراتنا في جميع أنحاء اإلمارات
العربية املتحدة  ،مما يوفر للعمالء ميزة التواجد
في املواقع الرئيسية بالدولة.

على الفلل 10%

اليوسف موتورز

اليوسف للعقارات

اليوسف للعقارات

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سكن

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

لحاملين تطبيق ابشر

2021-12-31

2021-09-16

ألكثر من ً 61
عاما  ،كانت مجموعة اليوسف
تشتري العقارات وتديرها .جزء أساس ي من أعمال
الشركة  ،اليوسف العقارية تعتمد على هذه
الخلفية الصلبة ألنشطتها اليوم .تفتخر اليوسف
العقارية بإرث ثري في التجارة  ،وتمتلك محفظة
كبيرة  ،ومزيج متوازن من املباني التجارية
والسكنية .تنتشر عقاراتنا في جميع أنحاء اإلمارات
العربية املتحدة  ،مما يوفر للعمالء ميزة التواجد
في املواقع الرئيسية بالدولة.

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سكن

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2021-12-31

2021-09-16

ألكثر من ً 61
عاما  ،كانت مجموعة اليوسف
تشتري العقارات وتديرها .جزء أساس ي من أعمال
الشركة  ،اليوسف العقارية تعتمد على هذه
الخلفية الصلبة ألنشطتها اليوم .تفتخر اليوسف
العقارية بإرث ثري في التجارة  ،وتمتلك محفظة
كبيرة  ،ومزيج متوازن من املباني التجارية
والسكنية .تنتشر عقاراتنا في جميع أنحاء اإلمارات
العربية املتحدة  ،مما يوفر للعمالء ميزة التواجد 15%خصم على ايجارات الفلل
السكنية
في املواقع الرئيسية بالدولة.

خصم على الشقق 20%
السكنية االيجارية

اليوسف للعقارات

اليوسف للعقارات

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2021-12-31

2021-09-15

اليوسف للطباعة ثالثية األبعاد هي أحدث قسم
تابع لشركة اليوسف ذ م م التي تصنع تماثيل
صور ثالثية األبعاد مبتكرة بأحجام مختلفة من
 10سم حتى الحجم املثالي واملنحوتات املطبوعة
واملطبوعة ثالثية األبعاد لك وألحبائك .حول دوب
دوب هي شركة تقنية ثالثية األبعاد متكاملة
الخدمات  ،تأسست في دوسلدورف  ،أملانيا ومقرها
اإلقليمي في مدينة نيويورك وطوكيو .حقق عرضنا
األولي للمستهلك  ،النسخ املتماثلة املطبوعة ثالثية
األبعاد لك ً ،
نجاحا ً
عامليا .نحن نتوسع مع موقع
جديد ً
عامليا ونتشارك مع بعض العالمات التجارية
األكثر شهرة اليوم .ماهو دوب دوب هو نسخة
طبق األصل واقعية مطبوعة ثالثية األبعاد.
نحتفل بأكبر اللحظات وأصغرها في الحياة ،
باإلضافة إلى كل ش يء بينهما .اصنع نسخة طبق
األصل مطبوعة لنفسك أو قدمها كهدية.

خصم على موديالت 30%
ومنتجات مصنعة بالطباعة اليوسف للطباعة ثالثية
االبعاد ش ذ م م
ثالثية االبعاد

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

هي املوزع الحصري الثنتين من أكبر سبع AEYES
 Fujitec Co. Ltdشركات مصاعد في العالم  ،وهما
اليونان .شركة  Kleemann Hellas ،اليابان  ،و ،
فوجيتك اليابان هي شركة عاملية رائدة في مجال
 ،املصاعد والساللم املتحركة واملش ي بالسيارات
حيث توفر أحدث التقنيات في مجال النقل
العمودي .إنهم متخصصون في تقديم حلول
. Kleemann Hellasاملصاعد املخصصة لعمالئهم
اليونان  ،هي املورد األوروبي املفضل للمصاعد ،
 ،الهيدروليكية والجرارات  ،والساللم املتحركة
.واملمرات اآللية  ،وأنظمة مواقف السيارات

على  12شهر 10%

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

هي املوزع الحصري الثنتين من أكبر سبع AEYES
 Fujitec Co. Ltdشركات مصاعد في العالم  ،وهما
اليونان .شركة  Kleemann Hellas ،اليابان  ،و ،
فوجيتك اليابان هي شركة عاملية رائدة في مجال
 ،املصاعد والساللم املتحركة واملش ي بالسيارات
حيث توفر أحدث التقنيات في مجال النقل
العمودي .إنهم متخصصون في تقديم حلول
. Kleemann Hellasاملصاعد املخصصة لعمالئهم
اليونان  ،هي املورد األوروبي املفضل للمصاعد ،
 ،الهيدروليكية والجرارات  ،والساللم املتحركة
.واملمرات اآللية  ،وأنظمة مواقف السيارات

15%على اربع دفعات

اليوسف للمصاعد
والساللم املتحركة

اليوسف للمصاعد
والساللم املتحركة

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

هي املوزع الحصري الثنتين من أكبر سبع AEYES
 Fujitec Co. Ltdشركات مصاعد في العالم  ،وهما
اليونان .شركة  Kleemann Hellas ،اليابان  ،و ،
فوجيتك اليابان هي شركة عاملية رائدة في مجال
 ،املصاعد والساللم املتحركة واملش ي بالسيارات
حيث توفر أحدث التقنيات في مجال النقل
العمودي .إنهم متخصصون في تقديم حلول
. Kleemann Hellasاملصاعد املخصصة لعمالئهم
اليونان  ،هي املورد األوروبي املفضل للمصاعد ،
 ،الهيدروليكية والجرارات  ،والساللم املتحركة
.واملمرات اآللية  ،وأنظمة مواقف السيارات

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

هي املوزع الحصري الثنتين من أكبر سبع AEYES
 Fujitec Co. Ltdشركات مصاعد في العالم  ،وهما
اليونان .شركة  Kleemann Hellas ،اليابان  ،و ،
فوجيتك اليابان هي شركة عاملية رائدة في مجال
 ،املصاعد والساللم املتحركة واملش ي بالسيارات
حيث توفر أحدث التقنيات في مجال النقل
العمودي .إنهم متخصصون في تقديم حلول
. Kleemann Hellasاملصاعد املخصصة لعمالئهم
اليونان  ،هي املورد األوروبي املفضل للمصاعد  ،خصم  %10على ثالق دفعات
 ،الهيدروليكية والجرارات  ،والساللم املتحركة وهناك خضومات على عقد
الصيانه
.واملمرات اآللية  ،وأنظمة مواقف السيارات

على الدفعه كاملة 20%

اليوسف للمصاعد
والساللم املتحركة

اليوسف للمصاعد
والساللم املتحركة

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

هي املوزع الحصري الثنتين من أكبر سبع AEYES
 Fujitec Co. Ltdشركات مصاعد في العالم  ،وهما
اليونان .شركة  Kleemann Hellas ،اليابان  ،و ،
فوجيتك اليابان هي شركة عاملية رائدة في مجال
 ،املصاعد والساللم املتحركة واملش ي بالسيارات
حيث توفر أحدث التقنيات في مجال النقل
العمودي .إنهم متخصصون في تقديم حلول
. Kleemann Hellasاملصاعد املخصصة لعمالئهم
اليونان  ،هي املورد األوروبي املفضل للمصاعد ،
 ،الهيدروليكية والجرارات  ،والساللم املتحركة
.واملمرات اآللية  ،وأنظمة مواقف السيارات

خصم  %15على الدفعات
الكاملة

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

تأسست في عام  ، 1953على أساس البيع الناجح
لشحنة من قش األرز من الهند  ،نمت مجموعة
اليوسف اآلن إلى تكتل بماليين الدراهم .من خالل
العمليات التي تتراوح بين املركبات ذات املحركات
والتطوير العقاري  ،واإللكترونيات املنزلية وأنظمة
تشغيل الكمبيوتر  ،تغطي قاعدتنا التصنيعية
إنتاج مجموعة واسعة من قوارب األلياف
الزجاجية ( )FRPوكذلك األغشية القائمة على
البيتومين الستخدامها في البناء.

خصم على جميع 15%
املنتجات املعروضه

اليوسف للمصاعد
والساللم املتحركة

اليوسف للمعدات
الرياضية

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

تأسست في عام  ، 1953على أساس البيع الناجح
لشحنة من قش األرز من الهند  ،نمت مجموعة
اليوسف اآلن إلى تكتل بماليين الدراهم .من خالل
العمليات التي تتراوح بين املركبات ذات املحركات
والتطوير العقاري  ،واإللكترونيات املنزلية وأنظمة
تشغيل الكمبيوتر  ،تغطي قاعدتنا التصنيعية
إنتاج مجموعة واسعة من قوارب األلياف
الزجاجية ( )FRPوكذلك األغشية القائمة على
البيتومين الستخدامها في البناء.

دبي ,دبي ,القوز الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

2021-09-15

تأسست في عام  ، 1953على أساس البيع الناجح
لشحنة من قش األرز من الهند  ،نمت مجموعة
اليوسف اآلن إلى تكتل بماليين الدراهم .من خالل
العمليات التي تتراوح بين املركبات ذات املحركات
والتطوير العقاري  ،واإللكترونيات املنزلية وأنظمة
تشغيل الكمبيوتر  ،تغطي قاعدتنا التصنيعية
إنتاج مجموعة واسعة من قوارب األلياف
الزجاجية ( )FRPوكذلك األغشية القائمة على خصم على قطع الغيار بقيمة
35%
البيتومين الستخدامها في البناء.

خصم  %30على جمبيع
منتجات الروبوتات املنزلية

اليوسف روبوتيك

اتوسبورت ش ذ م م

دبي ,دبي ,القوز الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

لحاملين بطاقة ابشر

2021-12-31

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-15

صحة

نسبة الخصم

الخصم اليشمل العالجات
التجميلية والباقات وغير
صالح تزامنا مع العروض
املوسمية

2022-09-30

2021-09-15

2021-09-15

2021-09-15

تأسست في عام  ، 1953على أساس البيع الناجح
لشحنة من قش األرز من الهند  ،نمت مجموعة
اليوسف اآلن إلى تكتل بماليين الدراهم .من خالل
العمليات التي تتراوح بين املركبات ذات املحركات
والتطوير العقاري  ،واإللكترونيات املنزلية وأنظمة
تشغيل الكمبيوتر  ،تغطي قاعدتنا التصنيعية
إنتاج مجموعة واسعة من قوارب األلياف
الزجاجية ( )FRPوكذلك األغشية القائمة على خصم على منتجات محدوده
بقيمة %25
البيتومين الستخدامها في البناء.

أنصار جاليري هو مركز التسوق الثاني الذي
قامت بافتتاحه مجموعة أنصار في اإلمارات
العربية املتحدة بعد نجاح مركزها األول في
الشارقة .يقع أنصار جاليري في قلب منطقة ديرة
النابضة بالحياة ،ويتميز بتلبيته الحتياجات جميع
أفراد العائلة .اكتشف متعة التسوق والعالمات
التجارية العاملية بما في ذلك األزياء العصرية
واألكسسوارات وفرش املنازل والديكورات
واألدوات املنزلية وأجهزة اإلضاءة .ورغم مساحته
املحدودة ،يتيح لك هذا املركز التجاري االستمتاع
بساعات طويلة من التسوق دون أن تشعر بمرور
الوقت.

مجموعة من الخدمات صممت بعناية من أجلكم

خصم  ٪15في قسم مختار
ماعدا السوبر ماركت
وااللكترونياتخ

خصم على خدمات 20%
مختارة

اتوسبورت ش ذ م م

أنصار مول

مركز دملا الطبي

دبي ,دبي ,املرقبات  -دبي

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-15

2021-09-15

أنصار جاليري هو مركز التسوق الثاني الذي
قامت بافتتاحه مجموعة أنصار في اإلمارات
العربية املتحدة بعد نجاح مركزها األول في
الشارقة .يقع أنصار جاليري في قلب منطقة ديرة
النابضة بالحياة ،ويتميز بتلبيته الحتياجات جميع
أفراد العائلة .اكتشف متعة التسوق والعالمات
التجارية العاملية بما في ذلك األزياء العصرية
واألكسسوارات وفرش املنازل والديكورات
واألدوات املنزلية وأجهزة اإلضاءة .ورغم مساحته
املحدودة ،يتيح لك هذا املركز التجاري االستمتاع
بساعات طويلة من التسوق دون أن تشعر بمرور
الوقت.

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ابوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر املواطنين
فقط

2022-09-15

2021-09-15

على فنادق وتذاكر السفر 15

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض مع
عروض اخرى سياسة
االسترجاع واستبدال
املنتجات فقط في حال كانت
تالفة عند شراء

2022-08-31

2021-09-14

خصم  ٪15في قسم مختار
ماعدا السوبر ماركت
وااللكترونياتخ

انصار جاليري

نيرفانا للسفر والسياحة ش ذ م نيرفانا للسفر والسياحة
شذمم
م

مكتبة تقدم العديد من الخدمات من الكتب
خصم يصل الى  %15على
العربية واالنجليزية توفر القرطاسية املميزة
،االلعاب ،وخدمات تغليف الهدايا و ادوات الرسم القهوة والكتب ،القرطاسية،
كما يوجد قسم املقهى التابع للمكتبة الذي يقدم االلعاب  ،وخدمة الطباعة
وتغليف الهدايا
املشروبات واملأكوالت الخفيفة

مكتبة زايد

دبي ,دبي ,الكرامة

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-09-14

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

جميع االجتماعات عن طريق
املواعيد فقط  ،يرجى
االتصال أو إرسال رسالة على
مساعد املبيعات
لدينا97150578090:

2022-08-31

2021-09-14

2021-09-14

أنصار جاليري هو مركز التسوق الثاني الذي
قامت بافتتاحه مجموعة أنصار في اإلمارات
العربية املتحدة بعد نجاح مركزها األول في
الشارقة .يقع أنصار جاليري في قلب منطقة ديرة
النابضة بالحياة ،ويتميز بتلبيته الحتياجات جميع
أفراد العائلة .اكتشف متعة التسوق والعالمات
التجارية العاملية بما في ذلك األزياء العصرية
واألكسسوارات وفرش املنازل والديكورات
واألدوات املنزلية وأجهزة اإلضاءة .ورغم مساحته
املحدودة ،يتيح لك هذا املركز التجاري االستمتاع
بساعات طويلة من التسوق دون أن تشعر بمرور
الوقت.

تجارة املجوهرات

خصم  ٪15في قسم مختار
ماعدا السوبر ماركت
وااللكترونيات

خصم على السعر 45٪

انصار جاليري
ش.ذ.م.م(فرع)

هيفا جويليري ش م ح

دبي ,دبي ,جبل علي الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
دبي ,دبي ,مردف

مطاعم

نسبة الخصم

لحاملي تطبيق ابشر

2022-09-14

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

ال يمكن استبدال العروض 1-
مع عروض أخرى جارية
سعر العرض ال يشمل2.
ضريبة القيمة املضافة  .3ال
يمكن استبدال العرض نقدا
في حالة الخالف فإن قرار 4-
ً
 ".إدارة كلداري سيكون نهائيا

2022-09-14

2021-09-14

2021-09-14

املخبز الجديد هو املخبز الرائد في دولة اإلمارات
العربية املتحدة ,ويقع مقره الرئيس ي في دبي .بداية
شركتنا كانت في العام  1967تحت اسم :مخبز دبي
األوتوماتيكي ,كأول مخبز في اإلمارات لتلبية الطلب
املتزايد من الزبائن حينها .املخبز الجديد هو املخبز
الرائد في دولة اإلمارات العربية املتحدة ,ويقع مقره
الرئيس ي في دبي .بداية شركتنا كانت في العام 1967
تحت اسم :مخبز دبي األوتوماتيكي ,كأول مخبز في
اإلمارات لتلبية الطلب املتزايد من الزبائن حينها.
.1إضافة إلى وحدات إنتاج الخبز املنوع والفطائر,
الحلويات العربية واآلسيوية ,والكيك بأنواعه.
.2نتاج الخبز اللبناني الكبير .3نتاج الخبز
اإلنجليزي ( الساندويتش ) بأنواعه املختلفة
.4نتاج خبز الصمون

15%خصم على كافة االنواع
واالصناف في جمبيع االفرع

املخبز الجديد

زيبارت هي الشركة الرائدة ً
عامليا في خدمات املظهر
ً
والحماية  ،حيث توفر حلوال كاملة للعناية
بالسيارات لعمالئنا عبر شبكة عاملية تضم ما
يقرب من  400موقع امتياز  ،مع  800مركز خدمة خصم  ٪20على جميع خدمات شركة كلداري للسيارات
املحدوده
زيبارت
زيبارت في  32دولة.

دبي ,دبي ,أم رمول

مطاعم

نسبة الخصم

الخصم اليمكن تحويلة او
استبداله باملال وال يمكن
استخدامه مع اي عروض
اخرى(الحد االقص ى للخصم
لكل فرد بالعالم هو 1000
درهم

2022-09-14

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

االلتحاق بأحد برامج الجامعة

2022-08-23

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

الحصول على معدل%70او
أكثر في الثانوية العامة ان ال
تزيد مدة التخرج من الثانوية
العامة عن سنتين ان يكون
املتقدم من مواطنين دولة
االمارات العربية املتحدة
تحقيق معايير القبول
للبرنامج واستيفاء متطالبات
اللغة االنجليزية او العربية
االلتزام بجميع لوائح وشروط
املنح والتوقيع على بيان
االلتزام بشروط ولوائح املنح
الدراسية

2022-08-23

2021-09-14

يدير قسم كلداري لألطعمة واملشروبات باسكن
روبنز .هي أول عالمة تجارية دولية تفتح في املنطقة
مع  200متجر في اإلمارات العربية املتحدة وقريبة
من  1000متجر في جميع أنحاء املنطقة  ،كما أنها
أكبر شركة امتياز في جميع أنحاء العالم وعالمة
تجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وأستراليا

خصم بجميع فروع 10%
باسكن روبنز بدولة االمارات
العربية املتحدة

باسكن روبنز

2021-09-14

جامعة

منحة دراسية تشمل خصم
 50%من قيمة الرسوم
الدراسية لبرنامج اللغة
االنجليزية

جامعة جميرا

2021-09-14

جامعة

منحة دراسية تشمل خصم
 30%من قيمة الرسوم
الدراسية لعدد غير محدد من
الطلبة

جامعة جميرا

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

الحصول على معدل%75او
أكثر في الثانوية العامة ان ال
تزيد مدة التخرج من الثانوية
العامة عن سنتين ان يكون
املتقدم من مواطنين دولة
االمارات العربية املتحدة
تحقيق معايير القبول
للبرنامج واستيفاء متطالبات
اللغة االنجليزية او العربية
االلتزام بجميع لوائح وشروط
املنح والتوقيع على بيان
االلتزام بشروط ولوائح املنح
الدراسية

2022-08-23

2021-09-14

جامعة

منحة دراسية تشمل خصم
 50%من قيمة الرسوم
الدراسية لعدد ()20من الطلبة

جامعة جميرا

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

الحصول على معدل%80او
أكثر في الثانوية العامة ان
يكون املتقدم من خريجي
الثانوية للعام الحالي ان يكون
املتقدم من مواطنين دولة
االمارات العربية املتحدة
تحقيق معايير القبول
للبرنامج واستيفاء متطالبات
اللغة االنجليزية او العربية
االلتزام بجميع لوائح وشروط
املنح والتوقيع على بيان
االلتزام بشروط ولوائح املنح
الدراسية

2022-08-23

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

نحن نصدر فقط نماذج
السداد لجميع أنواع التأمين
التي غطت عالجات األسنان
لحاملين بطاقة ابشر

2022-09-12

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي صفقات أو عروض
ترويجية أخرى لحاملين
بطاقة ابشر

2023-09-02

2021-09-14

2021-09-12

2021-09-12

جامعة

عيادة األسنان العامة

مجمع طبي

منحة دراسية تشمل
خصم %75من قيمة الرسوم
الدراسية لعدد ()6من الطلبة

على جميع انواع العالج %50

جامعة جميرا

عيادة بيرلي وايت لطب
االسنان ش.ذ.م.م

خصم  ٪10على تكلفة العالج مركز ام ام س ي ميلينيوم
الطبي ش.ذ.م.م
املقررة

العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي صفقات أو عروض
ترويجية أخرى لحاملين
بطاقة ابشر

2023-09-02

2021-09-12

مجمع طبي

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-09-06

2021-09-12

تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواءو
صيانتها

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تعليم

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
رسوم التسجيل غير مستردة

2022-08-31

2021-09-12

التعليم من مرحلة رياض االطفال الى املرحلة
الثانوية

دبي ,دبي ,بور سعيد

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-09-02

2021-09-09

تجارة عامة

خصم  %15لحاملين بطاقة
ابشر

كارتر اند وايت

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-10-01

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

التنظيف الكامل مع 30%
التلميع

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

نانو سيراميك 25%

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

تلميع السيارات 20%

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

التنظيف الداخلي 20%
والتنظيف الخارجي

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

التنظيف الداخلي 15%

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

15%غسيل بالبخار

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

15%في وان برستيج

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

خصم  ٪50على االستشارة مركز ام ام س ي ميلينيوم
الطبي ش.ذ.م.م
واملسح باملوجات فوق الصوتية
15%على عقود الصيانة
السنوية النظمة التكييف
املركزي

مونترو لالعمال
الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م

خصم  %25على رسوم الدروس املدرسة العلمية الدولية

في ون لغسيل وتلميع
السيارات
في ون لغسيل وتلميع
السيارات

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

15%في وان في اي بي

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

10%غسيل كامل

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,أم رمول

سيارات

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-09-30

2021-09-02

غسل السيارات وتنظيفها خدمات تلميع السيارات
تبديل االطارات واصالحها

10%غسيل عادي

في ون لغسيل وتلميع
السيارات

دبي ,دبي ,محيصنة الخامسة

مطاعم

نسبة الخصم

اللستفادة من العرض يجب
على عضو أبشر استخدام
كود الخصم املوضح في
العرض في تطبيق تركي
للذبائح ✓ ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض ترويجية
أخرى وخالل أيام العطل
الرسمية كود الخصم ABS15

2022-02-28

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
دفان النخيل

تعليم

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

فقط لحاملي بطاقه أبشر

2022-08-30

عجمان ,عجمان ,الجرف

صحة

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وخصم فقط على عالج الليزر

2022-08-22

2021-09-02
2021-09-01

2021-08-31

شركة تركي ناصر لتجارة اللحوم الطازجة ومقرها
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة ومقرها اإلماراتي وتعد من أقوى وأبرز
الشركات الرائدة في توصيل اللحوم الطازجة إلى
منازل العمالء وتأسست في  ، 2014واإلمكانيات
والعالقات التي تمتلكها الشركة تجعلها عالمة
فارقة في مجال اللحوم  ،تقدم شركة تركي ناصر
لتجارة اللحوم الطازجة  ،وهي فرع من (تركي
ضبيه)  ،مجموعة متنوعة من اللحوم وأصناف
اللحوم الطازجة بمعايير عالية والجودة وتقدم
منتجاتها لعمالئها في جميع إمارات الدولة وتعمل
خصم يصل الى % 15على
لصالح شركة تركي ناصر لتجارة اللحوم الطازجة
أكثر من  200موظف يعملون باحتراف لتلبية جميع منتجات اللحوم الطازجة
في تطبيق تركي للذبائح
احتياجاتكم
تجارة االدوات املكتبية والقرطاسية

مركز طبي

15%على جميع املنتجات

خصم  %30على خدمات الليزر

تركي للذبائح
مكتبة الحرمين  -فرع 1

مركز حواء الطبي

دبي ,دبي ,مرس ى دبي

تسوق

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

علي املالبس الجاهزة 20%
علي خدمة الخياطة 10%

2022-08-31

2021-08-31

البوتيه للتجارة  .مالبس جاهزة للنساء واالطفال
وخدمة الخياطة  .سنة التاسيس 2008

البوتيه للتجارة

البوتيه للتجارة

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2023-08-30

2021-08-30

ً
مرحبا بك في عالم التسوق عبر اإلنترنت املثير في
اغريو بعد سنوات من البحث واالصالح  ،أعدنا
تصور كيفية تحسين تجربة التسوق عبر اإلنترنت
للعمالء .لقد ألهمنا ذلك إلنشاء منصة عبر
خصومات على كل 30%
اإلنترنت حيث يمكنك شراء أحد أفضل املنتجات
عبر اإلنترنت .لقد قمنا بصياغة الحمالت لجلب منتجات الشركة مع الدخول في
السحوبات
اإلثارة للعمالء من خالل الفوز بجوائز فاخرة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

مطاعم

نسبة الخصم

لحاملين تطبيق ابشر

2022-08-30

2021-08-30

خصم  %10على الكبسوالت &
اي تريدينا للتجارة العامة
مكائن الكوفي
اطلب عبر اإلنترنت ونقوم بتسليمها إلى باب منزلك!

دبي ,دبي ,الصفا األولى

سكن

نسبة الخصم

ال يسرى هذا العرض مع اي
عروض اخرى .اليمكن تحويل
العروض او استبدالها نقدا
الي ظرف كان  .يسرى هذا
العرض في دبي للمباني
املرحصة في املكتب فقط

2022-08-30

2021-08-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2022-08-15

2021-08-26

اونيكس لالستشارات الهندسية من افضل املكاتب
املتخصصة في التصميم املعماري و اإلشراف
الهندس ي والديكور وإدارة املشاريع  ,يعمل على
تقديم احدث االبتكارات والحلول املعمارية
املتكاملة عن طريق فريق عمل ذو خبرة وكفاءة
عالية في تصميم وتنفيذ املشاريع بكافة انواعها
(فلل – قصور – مباني عامة – مباني سكنية – خصم  %50على اتعاب خدمات
االشراف الهندسيي فقط في
مباني تجارية )  .نسعى لبناء ثقة العمالء من
املباني والفلل
مرحلة التصميم الى مرحلة التسليم .

مطعم لبيع واعداد االكالت

خصم  %20للعشاء واالكل
داخل املطعم و %10على
الطلبات الخارجية

اغريو للتجارة

اونيكس لالستشارات
الهندسية

وافي جورمية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

يجب إظهار بطاقة العضوية
أثناء زيارة املركز الطبي وسيتم
احتساب خصم  ٪30من
سعر العالج الفعلي

2022-08-25

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
والتشمل الخصومات اوقات
العروض وتكون فقط
للوجبات الكاملة لخطة
البرنامج

2022-08-17

2021-08-25

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,العقه

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ال يسرى العرض مع عروض
اخرى خصم %15

2022-07-14

2021-08-25

2021-08-25

في مركز حواء الطبي  ،نساعد عمالءنا على البحث
عن أفضل ما لديهم في مركز حواء الطبي من خالل
توفير اإلجراءات الجمالية بما في ذلك العناية
بالبشرة والعالجات بالليزر وطب األسنان وتقويم
األسنان واألمراض الجلدية والتجميل الطبلي خصم  ٪30على جميع عالجات
الليزر
واملعدات.

بيع وجبات الدايت واعداد خطط البرنامج
للتنحيف

خصم  %20على خطة
الوجبات الكاملة

مركز حواء الطبي

نيوتري االمارات العربية
املتحدة  -مركز للتغذيه
ذ.م.م

العنوان للفنادق واملنتجعات هي العالمة التجارية
األولى التي أطلقتها مجموعة إعمار للضيافة.
وضعت مجموعة الفنادق الفاخرة املتميزة نفسها
كخيار مثالي للمسافرين من رجال األعمال
والسياح واملجموعات .جلب العنوان هوية جديدة
لقطاع الضيافة والخدمات العاملية من خالل
العنوان منتجع شاطئ
وضع معايير جديدة مع كرم الضيافة ومعايير
الفجيرة
15%خصم على قائمة االسعار
الخدمة االستثنائية.

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,مردف

مطاعم

نسبة الخصم

العرض يمكن تغييره من قبل
ذا بوتشر شوب اند قريل
حسب احتياجات
العمل.التغيرات سيتم تحديثها
في تطبيق ابشر اليتضمن
العرض تجارة الجزارة(اللحم
الني) اليسري لعرض خالل
العطالت الرسمية

2022-07-19

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-24

ذا بوتشر شوب آند جريل هو أفضل مطعم شواء
في جنوب إفريقيا  ،متخصص في مشاوي الجودة ،
باإلضافة إلى ملحمة التجزئة الكاملة .ملدة عشر
سنوات  ،أصبح بوتشر شوب آند جريل أعلى
مرتبة كملك أماكن االستراحة آكلة اللحوم .طوال
هذا الوقت  ،متجر الجزار و حافظت جريل على
ذا بوتشرشوب اند قريل
الجودة املمتازة واألطعمة املمتازة والخدمة
االحترافية الودية التي جعلت منها ً
نجاحا ً
ش.ذ.م.م
فوريا .خصم على االسعار الكاملة 15٪

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

2021-08-23

خصم على الفنون 10٪
والحرف اليدوية

اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
خصم على جميع دورات  10٪اترنيتي لخدمات التوجيه
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
لتطوير اسلوب الحياة
اللغة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
اترنيتي لخدمات التوجيه
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
خصم على تدريب الحياة  10٪لتطوير اسلوب الحياة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية خصم  ٪10على العالج بالتنويم اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة
املغناطيس ي
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-24

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

خصم  ٪15على مساج
التنحيف

اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
خصم  ٪10على شد الوجه
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
بالطاقة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

خصم  ٪10على اليوجا

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
اترنيتي لخدمات التوجيه
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
خصم على جميع الورش  10٪لتطوير اسلوب الحياة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
اترنيتي لخدمات التوجيه
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
خصم على باقي الدورات  10٪لتطوير اسلوب الحياة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية خصم  ٪20على ملعب اسس اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة
بارس كورس
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
خصم على جميع دورات  20٪اترنيتي لخدمات التوجيه
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية
لتطوير اسلوب الحياة
الريكي
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمجها مع أي عروض
ترويجية

2022-08-23

2021-08-23

2021-08-23

نحن نتبع ً
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد"
نهجا
والروح .فريقنا هو مجموعة متنوعة من املهنيين
ذوي الخبرة في مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا
.من خدمات الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد
هيئة(  KHDAنحن مرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية خصم على جميع جلسات  10٪اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة
االستشفاء الخاصة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

"We take an integrative approach to the
connection between mind body and spirit.
Our team is a diverse group of experienced
professionals in various fields, offering a
number of wellbeing and training services
under one roof. We are linked and
approved by KHDA (Knowledge & Human
Development Authority) in UAE, and IPHM
نحن نتبع ً
نهجا" "Approved Training Provider
ً
تكامليا للربط بين العقل والجسد والروح .فريقنا
هو مجموعة متنوعة من املهنيين ذوي الخبرة في
مختلف املجاالت  ،ويقدمون ً
عددا من خدمات
الرفاهية والتدريب تحت سقف واحد .نحن
هيئة(  KHDAمرتبطون ومعتمدون من قبل
املعرفة والتنمية البشرية) في اإلمارات العربية خصم  ٪20على جميع منتجات اترنيتي لخدمات التوجيه
لتطوير اسلوب الحياة
التجزئة
"  IPHMاملتحدة  ،ومزود تدريب معتمد من

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحيل  -رأس الخيمة

صحة

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم التسري اثناء عمل
التنزيالت

2022-08-21

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحيل  -رأس الخيمة

صحة

نسبة الخصم

2021-08-19

بيع العدسات الالصقة

فقط لحاملي بطاقة أبشر
وذويهم التسري الخصومات
اثناء عمل التنزيالت

2022-08-21

2021-08-19

نظارات طبية وشمسية

عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

نسبة الخصم

االلتزام بقوانين االشتراك
بالنادى

2022-08-19

2021-08-19

خصم عشرون باملية علي دورات تدريب الفروسية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
بعد نهاية شهر اغسطس
اسعار الغرف من  339الى
 399وفي الشتاء من  500الى
565

2021-12-30

2021-08-10

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2022-06-28

2021-08-04

عجمان ,عجمان ,عجمان

صحة

نسبة الخصم

الخصم ساري على الصالون
ومعرف املوظف املطلوب في
الصالون

2022-08-03

2021-08-03

خصم  %20على جميع
العدسات الالصقة

آي سمايل للنظارات ذ م م

خصم  %25على جميع
النظارات الطبية والشمسية آي سمايل للنظارات ذ م م
عرض على دورات تدريب
الفروسية

نادي عجمان للفروسية

فندق يحوي العديد من الغرف وقاعات االجتماع خصم من  15الى  %35على فندق أنداز كابيتال جيت
أبوظبي
جميع الغرف متضمنه االفطار
واملطاعم الخ
نظام البيت الذكي

خصم  %15على جميع خدمات
نظام البيت الذكي

لدينا فرق عمل محترفة للغاية  ،وهي حاصلة على
درجة املاجستير في أحدث التقنيات ومجموعة من
أفضل عالجات التجميل العصرية .نحن ملتزمون
بتقديم خدمة شخصية في صالون أنيق ومتطور
وبأسعار تنافسية .نحن ملتزمون بتوفير إرضاء
العمالء بنسبة ." ٪100

خدمات كل الوجه 20٪

شركة االيوبي للتقنيات

ذا ون اند أونلي مادو
بيوتي الونج م.م.ح

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الصناعيات

خدمات حكومية

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2022-07-05

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

2021-08-03

خصم  %100على االستشارات
علي سلطان بن قضيب
االستشارات القانونية والدعاوي القضائية وابرام القانونية و  %25على باقي
العقود واالتفاقيات وتحصيل الديون وقضايا الخدمات مثل تحصيل الديون للمحاماة واالستشارات
القانونية
وقضايا االحوال الشخصية
االحوال الشخصية

فقط لحاملي بطاقة ابشر
اليسري العرض اثناء عمل
تخفيضات اخرى

2023-05-22

2021-08-02

بيع الجوهرات واالملاس

خصم  %30على بعض
املجوهرات

مجوهرات زين دايموند

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة أبشر
وذويهم

2023-06-08

2021-07-08

دراسات عليا

لبرنامج الدراسات العليا 15٪

الجامعة الكندية دبي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2023-06-08

2021-07-08

لبرنامج البكالوريوس

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2023-06-24

2021-07-07

الخدمات القانونية واالستشارارات القانونية
وصياغة االتفاقيات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

طب

نسبة الخصم

ابرار البطاقة

2022-07-05

2021-07-05

لبرنامج البكالوريوس 25٪

الجامعة الكندية دبي

خصم  %50على جميع
الخدمات القانونية
واالستشارات القانونية وصياغة حسن الريامي للمحاماه
واالستشارات القانونية
االتفاقيات

مركز كامبريدج لالستشارات االسرية والتدريب .
استشارات اسرية  .جلسات عالج نفس ي  .تنمية
مهارات  .تعديل سلوك  .عالج وظيقي .جلسات
استرخاء

علي جميع الخدمات 20%
مقدمة من املركز

مركز كامبريدج
لالستشارات االسرية
والتدريب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الصناعيات

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2023-04-24

2021-06-30

خصم فقط للمراتب واملفارش

خصم  %30على املفارش
واملراتب

مصنع الثالث نجوم
لالسفنج

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

ال يشمل االسنان

2022-06-30

2021-06-30

مستشفي وعيادة دبي لندن التخصص ي  ،عيادة
طب عام  ،مستشفي عام

الخصم شامل كل الخدمات
ماعدا خدمة االسنان

مستشفي وعيادرة دبي
لندن التخصص ي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

خصم فقط على رسوم
الفصل الدراس ي ولحاملي
بطاقة ابشر

2023-05-30

2021-06-30

مركز تعليم مبكر لالطفال لسن 6

خصم  %30على رسوم الفصل كريياتيف كيدس ايرلي
ليرنينغ سينتر
الدراس ي

دبي ,دبي ,الورقاء الثالثة

تعليم

نسبة الخصم

فقط الخصم على الرسوم
الدراسية لحاملي بطاقة ابشر

2022-05-24

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

الخصم على الرسوم
الدراسية فقط لحاملي بطاقة
ابشر

2022-05-25

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

الخصم فقط على الرسوم
الدراسية ولحاملي بطاقة
ابشر

2022-05-25

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

طب

نسبة الخصم

2021-06-30

2021-06-30

2021-06-30

خصم  %10على الرسوم
الدراسية

فيوتشر انترناشيونال
نيرسيري

خصم  %15على رسوم البرامج الدراسية
للماجستير

خصم  %30على البكالريوس و
 15%على البرامج الدراسية
للماستر

ار اي تي دبي م م ح

خصم  %30على رسوم البرامج الدراسية
للبكالريوس

خصم  %30على جميع البرامج
الدراسية للبكالريوس و %15
على برامج املاستر

ار اي تي دبي م م ح

خصم  %10على الرسوم الدراسية فقط

خصم ابشر ال يسري مع اي
عروض اخري

2023-06-29

2021-06-29

خدمات طب االسنان العالجية والتجميلية طبقا خصم علي جميع عالجات 40%
عيادة أراك لطب االسنان
االسنان
الحدث املعايير الطيبة وصحية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2022-06-29

2021-06-29

بتيل  ،رحلة التحول واإلبداع  ،صياغة إرث دائم
من االبتكار  ،وإسعاد املستهلكين املميزين لألطعمة
الفاخرة في جميع أنحاء العالم .رفعت بتيل من
الفاكهة القديمة املوقرة إلى األطباق الشهية
ً
وخلقت تجربة بيع بالتجزئة فاخرة أطلقت سوقا
ً
ً
جديدا ً
تماما  ،سوقا للتمور الذواقة ومنتجات
التمر.

خصم %20

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

عند الحجز

2022-06-28

2021-06-28

وجهة ترفيهية أيقونية تحتضن منتجعين عامليين
ً
يوفران لك تجارب غير عادية .اكتشف عاملا من
الدهشة واالنبهار مع خيارات اإلقامة املطاعم
واألنشطة الترفيهية ومعالم الجذب ومرافق العناية
بالصحة والعافية.

تصل إلى  ٪25من معدل
الشريط

بتيل انترناشيونال

فندق ومنتجع اتالنتس
النخلة

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
الخصم .الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى .هذا
العرض غير قابل للتحويل وال
يمكن استبداله ً
نقدا .يخضع
الخصم ملدى التوافر خالل
أي معرض وارتفاع الطلب
والعطالت الرسمية .الخصم
ال ينطبق على املجموعات 10
غرف وما فوق.

2022-06-28

2021-06-28

إن فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي الواقع على
طول الواجهة املائية لقناة دبي والقريب من أماكن
الجذب الخالبة هو بمثابة وجهتك الفاخرة
الجديدة حيث يمكنك استكشاف املدينة توفر
كافة الغرف الرحبة والبالغ عددها  251غرفة
وجناح جميع وسائل الراحة من أجل إقامتك
الفاخرة للغاية يقدم الفندق الطعام ألي نوع من
النزالء املسافرين من أجل العمل أو الترفيه وهو
من أفضل فنادق القناة املائية في دبي يحتوي علي
العديد من املطاعم ومقهي إلرضاء أي ذوق ومرافق
لإلجتماعات واملناسبات على أحدث طراز واملطلة تسجيل املغادرة املتأخر ً
مجانا
حتى الساعة ( 1500حسب
على القناة وأحدث مرافق الترفيه مثل حمام
توفر الفندق).
سباحة ونادي صحي وسبا

فندق جراند ميلينيوم
الخليج التجاري

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
الخصم .الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى .هذا
العرض غير قابل للتحويل وال
يمكن استبداله ً
نقدا .يخضع
الخصم ملدى التوافر خالل
أي معرض وارتفاع الطلب
والعطالت الرسمية .الخصم
ال ينطبق على املجموعات 10
غرف وما فوق.

2022-06-28

2021-06-28

إن فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي الواقع على
طول الواجهة املائية لقناة دبي والقريب من أماكن
الجذب الخالبة هو بمثابة وجهتك الفاخرة
الجديدة حيث يمكنك استكشاف املدينة توفر
كافة الغرف الرحبة والبالغ عددها  251غرفة
وجناح جميع وسائل الراحة من أجل إقامتك
الفاخرة للغاية يقدم الفندق الطعام ألي نوع من
النزالء املسافرين من أجل العمل أو الترفيه وهو
من أفضل فنادق القناة املائية في دبي يحتوي علي
العديد من املطاعم ومقهي إلرضاء أي ذوق ومرافق
لإلجتماعات واملناسبات على أحدث طراز واملطلة
خصم  ٪25على العالج باملياه
على القناة وأحدث مرافق الترفيه مثل حمام
املعدنية (حسب التوافر).
سباحة ونادي صحي وسبا

فندق جراند ميلينيوم
الخليج التجاري

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
الخصم .الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى .هذا
العرض غير قابل للتحويل وال
يمكن استبداله ً
نقدا .يخضع
الخصم ملدى التوافر خالل
أي معرض وارتفاع الطلب
والعطالت الرسمية .الخصم
ال ينطبق على املجموعات 10
غرف وما فوق.

2022-06-30

2021-06-28

إن فندق جراند ميلينيوم بيزنس باي الواقع على
طول الواجهة املائية لقناة دبي والقريب من أماكن
الجذب الخالبة هو بمثابة وجهتك الفاخرة
الجديدة حيث يمكنك استكشاف املدينة توفر
كافة الغرف الرحبة والبالغ عددها  251غرفة
وجناح جميع وسائل الراحة من أجل إقامتك
الفاخرة للغاية يقدم الفندق الطعام ألي نوع من
النزالء املسافرين من أجل العمل أو الترفيه وهو
من أفضل فنادق القناة املائية في دبي يحتوي علي
العديد من املطاعم ومقهي إلرضاء أي ذوق ومرافق خصم  ٪20على أفضل سعر
لإلجتماعات واملناسبات على أحدث طراز واملطلة متاح عند الحجز من خالل
موقع الفندق اإللكتروني
على القناة وأحدث مرافق الترفيه مثل حمام
ورسائل البريد اإللكتروني
سباحة ونادي صحي وسبا

فندق جراند ميلينيوم
الخليج التجاري

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات عبر
اإلنترنت • أمثلة على املطاعم
مثل سمر بليس  ،بابيول ،
زوكو  ،ذا سيتي جريل) • سعر
خاص لألطفال بعمر ً 12
عاما
وأصغر وتشمل كل تذكرة
فشار مجاني • يحتاج جميع
األطفال إلى تذاكر  ،وال ُينصح
بحضور األطفال الذين تقل
أعمارهم عن عامين • بمجرد
شرائها عبر اإلنترنت  ،يمكن
جمع التذاكر قبل  30إلى 60
دقيقة من العرض • يجب أن
يكون األطفال حاضرين عند
استالم التذاكر وأن يكون
لديهم هوية إماراتية أو جواز
سفر • يجب أن يكون جميع
األطفال برفقة شخص بالغ
مع تذكرة مدفوعة • حجوزات
الفنادق صالحة فقط لليلة
ً
تلقائيا.
العرض وسيتم الحجز
• الضيف مسؤول عن أي
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
تشمل املأكوالت واملشروبات ،
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
 25٪في جميع املنافذ • .هذا
العرض ليس له قيمة نقدية ،
وال يجوز دمجه مع أي عرض

2021-12-31

2021-06-21

ال بيرل دراجون هو أول معرض دائم في املنطقة
ً
يضم  65فنانا من الطراز العاملي تم إنشاؤه من
قبل املدير الفني الشهير فرانكو دراغون ،والذي تم
جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور ال بيرل،
ً
عرض املقيم  ٪30ابتداء من
وهو يجمع بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة
 148درهم إماراتي
لتقديم عرض مائي ال يفوت على املاء.

عرض البيرال دراغون

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات •
عبر اإلنترنت • أمثلة على
 ،املطاعم مثل سمر بليس
بابيول  ،زوكو  ،ذا سيتي
جريل) • سعر خاص لألطفال
بعمر ً 12
عاما وأصغر وتشمل
• كل تذكرة فشار مجاني
يحتاج جميع األطفال إلى
تذاكر  ،وال ُينصح بحضور
األطفال الذين تقل أعمارهم
عن عامين • بمجرد شرائها
عبر اإلنترنت  ،يمكن جمع
التذاكر قبل  30إلى  60دقيقة
من العرض • يجب أن يكون
األطفال حاضرين عند استالم
التذاكر وأن يكون لديهم هوية
إماراتية أو جواز سفر • يجب
أن يكون جميع األطفال برفقة
شخص بالغ مع تذكرة
مدفوعة • حجوزات الفنادق
صالحة فقط لليلة العرض
ً
تلقائيا
• .وسيتم الحجز
الضيف مسؤول عن أي
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
 ،تشمل املأكوالت واملشروبات
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
في جميع املنافذ • .هذا 25٪
 ،العرض ليس له قيمة نقدية

2021-12-31

2021-06-21

ال بيرل دراجون هو أول معرض دائم في املنطقة
ً
يضم  65فنانا من الطراز العاملي تم إنشاؤه من
قبل املدير الفني الشهير فرانكو دراغون ،والذي تم
جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور ال بيرل ،تبدأ أسعار تذاكر األصدقاء
والعائالت  ٪35من  140درهم
وهو يجمع بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة
إماراتي
لتقديم عرض مائي ال يفوت على املاء.

عرض البيرال دراغون

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات •
عبر اإلنترنت • أمثلة على
 ،املطاعم مثل سمر بليس
بابيول  ،زوكو  ،ذا سيتي
جريل) • سعر خاص لألطفال
بعمر ً 12
عاما وأصغر وتشمل
• كل تذكرة فشار مجاني
يحتاج جميع األطفال إلى
تذاكر  ،وال ُينصح بحضور
األطفال الذين تقل أعمارهم
عن عامين • بمجرد شرائها
عبر اإلنترنت  ،يمكن جمع
التذاكر قبل  30إلى  60دقيقة
من العرض • يجب أن يكون
األطفال حاضرين عند استالم
التذاكر وأن يكون لديهم هوية
إماراتية أو جواز سفر • يجب
أن يكون جميع األطفال برفقة
شخص بالغ مع تذكرة
مدفوعة • حجوزات الفنادق
صالحة فقط لليلة العرض
ً
تلقائيا
• .وسيتم الحجز
الضيف مسؤول عن أي
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
 ،تشمل املأكوالت واملشروبات
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
في جميع املنافذ • .هذا 25٪
 ،العرض ليس له قيمة نقدية

2021-12-31

2021-06-21

ال بيرل دراجون هو أول معرض دائم في املنطقة
ً
يضم  65فنانا من الطراز العاملي تم إنشاؤه من
قبل املدير الفني الشهير فرانكو دراغون ،والذي تم
جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور ال بيرل ،يارة األطفال ً
مجانا لكل بالغ
ز
يدفعون تذاكر تبدأ من 188
وهو يجمع بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة
درهما إمار ً
ً
اتيا
لتقديم عرض مائي ال يفوت على املاء.

عرض البيرال دراغون

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-16

دبي ,دبي ,أم هرير الثانية

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-16

يقع فندق اكشن في رأس الخيمة على بعد  2.9كم
من املنار مول  ،ويتميز ببار وإطالالت على املدينة.
تشمل املرافق املتوفرة في مكان اإلقامة هذا
ً
مطعما ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة

2021-06-16

2021-06-16

وخدمة الغرف  ،باإلضافة إلى خدمة الواي فاي
املجانية .يوجد مركز للياقة البدنية وكاريوكي
وصالة مشتركة.

يقع فندق نوفوتيل بر دبي الذي تم افتتاحه
ً
حديثا في مدينة دبي الطبية بالقرب من حديقة
الخور مع سهولة الوصول إلى جميع مناطق
الجذب السياحي الرئيسية .تتميز غرفة نوفوتيل
بأنها فسيحة وعصرية التصميم وقابلة للتكيف ،
وهي بالفعل مكان للمعيشة ومثالية لجميع
احتياجاتك .استمتع باالمتيازات اإلضافية وراحة
البال التي تأتي مع غرفتنا التنفيذية .مناظر خالبة
من الطابق  11إلى وسط مدينة دبي أو خور دبي.
نوفوتيل الوحيد مع جاكوزي في الهواء الطلق.

خصم  ٪20على أفضل سعر
فندق آكشن رأس الخيمة
متاح

خصم  ٪25على أفضل سعر
متاح

فندق نوفيتيل بر دبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,الكرامة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

ال يمكن الجمع بين هذا -
العرض أو االستفادة منه
بالتزامن مع أي عرض ترويجي
خصم  /قسيمة أخرى  ،أو /
عروض املتجر أو مخططات
الشراء - .ال يسري العرض
على املواد الترويجية - .ال
يسري العرض على شراء
العمالت الذهبية  /السبائك
الذهبية - .ال يمكن استرداد
 .العرض ًنقدا أو أي جزء منه
يجب االستفادة من العرض
بفاتورة واحدة - .يجب تغيير
أسعار املنتج وهيكل الخصم
من وقت آلخر ويجب إخطار
.الشريك املعني قبل أسبوعين
 M / S Kalyanتحتفظ -
بالحق في Jewellers LLC
اتخاذ قرار نهائي في حالة
ظهور أي تعارض - .يجب على
العميل إبراز بطاقة العضوية
.لالستفادة من العرض

2021-12-31

2021-06-28

كاليان للمجوهرات هي واحدة من أقدم بيوت
األعمال في الهند والشرق األوسط مع إرث من 110
سنوات .راسخة  ،تشعبت العالمة التجارية إلى
عالم من الرقة والجمال والزينة الشخصية
واألناقة والتقاليد .تمتلك كاليان شبكة بيع
بالتجزئة رائعة تتكون من  137صالة عرض في
جميع أنحاء الهند والشرق األوسط .مع جاذبية
عاملية والعديد من املشاهير الهنود يختارون
كاليان كعالمتهم التجارية  ،فهي تفتخر بوحدة
أعمالها األخالقية والصادقة والشفافة .تقدم
كاليان مجموعة جميلة من تصاميم املجوهرات
التقليدية واملعاصرة من الذهب واملاس واألحجار
الكريمة واملعادن الثمينة األخرى.

عرض الخصم

كاليان للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
يلتزم العميل بضريبة القيمة
املضافة ومصاريف الترجمة
واملحاكم ودفع االتعاب بثالث
دفعات االولى %50

2022-06-14

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-13

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
واليشمل الخصم في العروض
االخرى

2022-06-09

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

الخصم فقط لحاملي بطاقة
ابشر والتشمل في العروض
االخرى

2022-06-09

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر ومدى
توافر الغرف واليشمل
العرض اثناء املناسبات
الرسمية

2021-12-28

2021-06-14

2021-06-13

2021-06-09

2021-06-09

2021-06-07

خدمة الدفاع والقضايا واالستشارات القانونية
وتحصيل الديون وصياغة العقود وتاسيس
الشركات واالعمال

خصم  %40على قيمة
االستشارات القانونية و  %30ليلى حمزة املال للمحاماه
واالستشارات القانونية
على اتعاب القضايا

يقع فندق إيبيس ستايلز شارقة بالقرب من
مناطق الجذب السياحي الرئيسية ومركز األعمال
ً
 ،مما يجعله ً
طبيعيا للمسافرين الذين
خيارا
وقتا وجهداً
يزورون املدينة .لقد بذل فريقنا ً
كبيرين لضمان أن يوفر الفندق تجربة ال مثيل لها خصم  ٪20على أفضل سعر
متاح
للضيوف.

خصم على جميع خدمات طب االسنان

خصم على جميع خدمات طب االسنان

فندق آيبس ستايلس
الشارقة

خصم  %30على جميع خدمات عيادة الدكتور مايكل
لطب االسنان ش.ذ.م.م
طب االسنان
خصم  %30على جميع الخمات
االسنان

فندق  5نجوم يقع على بعد  4دقائق بالسيارة من خصم  %25على افضل سعر
برج خليفة ودبي مول ملعرفة املزيد من خالل زيارة من خالل املوقع االلكتروني
للفندق
املوقع www.shangri-la.com :

عيادة مايكريس لطب
االسنان ش.ذ.م.م

فندق شانغريال دبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

صحة

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2025-06-07

2021-06-07

جميع خدمات قص الشعر وتنظيف البشرة
والعناية باالظافر واالستشوار وحمام الزيت
للشعر

خصم  %25على جميع خدمات
قص الشعر وتنظيف البشرة
والعناية باالظافر واالستشوار
وحمام الزيت للشعر

صالون ميالدو كت
للرجال

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

2021-06-07

اعمال ديكورات الجبس واالصباغ

خصم من  %5الى  %10على
جميع اعمال الجبس والديكور
واالصباغ

مانجو للديكو واالصباغ

أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية

سيارات

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2022-06-06

2021-06-07

خصم  %20على جميع خدمات
العناية بالسيارات من مخفي
كول زون لتجارة املواد
جميع خدمات العناية بالسيارات من مخفي وجالد وجالد وسيراميك وبوليش
العازلة وزينة السيارات
وغسيل سيارات
وسيراميك وبوليش وغسيل سيارات

دبي ,دبي ,املمزر

تسوق

نسبة الخصم

قم بتقديم بطاقة ابشر
واستمتع بخصم  % 10على
خدمة برمجة وتصميم
تطبيقات املوبايل – املتاجر
اإللكترونية • يجب تقديم
بطاقة ابشر صالحة • .
املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة • .ال يسري هذا
العرض بتزامن مع عروض
اخرى ,او خصم تم اضافته
ً
مسبقا • .هذا العرض غير
قابل للتحويل او استبداله
ً
نقدا • .تخضع جميع العروض
ً
لضريبة القيمة املضافة وفقا
لقانون.

2021-12-06

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-07

2021-06-06

شركة تصميم برامج املوبايالت واملواقع
االلكترونية وتجارة مواد االعالن

خصم  %10على التصميم
برامج املوبايالت واملواقع
االلكترونية وتجارة املواد
االعالنية

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

كوميديا للدعاية واالعلن
ش.ذ.م.م

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

2021-06-06

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

سام إيدملان

سام إيدملان

دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,الجرف

تسوق

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-06

أون تايم هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

أون تايم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

2021-06-05

اثاث منزلي وستائر

خصم من  %5الى  %10لجميع
االثاث املنزلي والستائر

مانجو للمفروشات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع انواع التكييف تبعا للماركة
املسجلة

خصم من 5الى  %10على جميع
انواع التكييف تبعا للماركة
املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع انواع التكييف تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على جميع
انواع التكييف تبعا للماركة
املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد املكيفات تبعا
للماركة املسجلة

خصم من  %10-5على جميع
املكيفات تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد املكيفات تبعا
للماركة املسجلة

خصم من  %10-5على جميع
املكيفات تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

نسبة الخصم

2021-06-03

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد املكيفات تبعا
للماركة املسجلة

خصم من  %10-5على جميع
املكيفات تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

نسبة الخصم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

فقط لححاملي بطاقة ابشر

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2022-06-03

2022-06-03

2021-06-03

2021-06-03

2021-06-03

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

2021-06-03

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

خصم على جميع اجهزة التبريد تبعا للماركة
املسجلة

خصم من  %10-5على اجهزة
التبريد تبعا للماركة املسجلة

مانجو للتكييف

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

فقط لححاملي بطاقة ابشر

2022-06-03

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-03

2021-06-03

كوتون هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرة لألزياء اليسرة لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

تريمف

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,القرهود
دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املرقبات  -دبي
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

خصم  ٪20على سعر التجزئة
األصلي هذا الخصم ليس
كذلك ينطبق على العالمات
التجارية هاري وينستون
بريجيه زينيث وأوميغا ال
يمكن استخدام العروض
ً
جنبا إلى جنب مع العروض
الترويجية أو العروض
الترويجية الحالية لن يتم
تقديم خصم إضافي هذا
العرض ال ينطبق على فئة
النظارات هذا ليس ً
عقدا
ً
قابال للتجديد التلقائي

2021-12-31

2021-06-03

يشمل ريفولي مجموعة واسعة من جميع األشياء
املتميزة مثل الساعات والنظارات واملجوهرات
واإلكسسوارات الجلدية وأدوات الكتابة .من
مقرها الرئيس ي في دبي  ،رسخت املجموعة بسرعة
سمعتها كواحدة من أكبر املستوردين واملوزعين
وتجار التجزئة للمنتجات الفاخرة مع أكثر من
 400متجر في املنطقة .تدير املجموعة ً
أيضا تجارة
خصم  ٪20على سعر التجزئة
التجزئة للسفر في املطارات الرائدة وشركات
ساعة الصفوة (ش.ذ.م.م)
األصلي
الطيران على متن الطائرة.

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الخوانيج األولى
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,املرقبات  -دبي
دبي ,دبي ,الورقاء الثالثة
دبي ,دبي ,جبل علي الثالثة
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,سيح شعيب 1

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

أبوظبي ,العين ,املقام

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

خصم  ٪20على سعر التجزئة
األصلي هذا الخصم ليس
كذلك ينطبق على العالمات
التجارية هاري وينستون
بريجيه زينيث وأوميغا ال
يمكن استخدام العروض
ً
جنبا إلى جنب مع العروض
الترويجية أو العروض
الترويجية الحالية لن يتم
تقديم خصم إضافي هذا
العرض ال ينطبق على فئة
النظارات هذا ليس ً
عقدا
ً
قابال للتجديد التلقائي

2021-12-31

2021-06-03

يشمل ريفولي مجموعة واسعة من جميع األشياء
املتميزة مثل الساعات والنظارات واملجوهرات
واإلكسسوارات الجلدية وأدوات الكتابة .من
مقرها الرئيس ي في دبي  ،رسخت املجموعة بسرعة
سمعتها كواحدة من أكبر املستوردين واملوزعين
وتجار التجزئة للمنتجات الفاخرة مع أكثر من
 400متجر في املنطقة .تدير املجموعة ً
أيضا تجارة
خصم  ٪20على سعر التجزئة
التجزئة للسفر في املطارات الرائدة وشركات
األصلي
الطيران على متن الطائرة.

مجموعة ريفولي ذ.م.م

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

2021-06-03

كول هان هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرى لألزياء اليسرى لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

كول هان

اظهار بطاقة ابشر عند
التسجيل

2022-06-02

2021-06-02

خدمات الليزر لجميبع اجزاء الجسم بكل انواعة خصم  %30على جميع انواع
الليزر للشعر والعناية بالبشرة
والعناية بالبشرة

سباركل الدارة املنشات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,مزيد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,العين ,مزيد
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-06-01

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم واليشمل االدوية
وحاملي بطاقات التامين وايام
العروض

2022-05-31

2021-06-01

2021-06-01

2021-05-31

كوتون هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرى لألزياء اليسرى لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

د ك ن ي هي إحدى العالمات التجارية التابعة
لليسرى لألزياء اليسرى لألزياء لديها محفظة عاملية
املستوى تضم أكثر من  60عالمة تجارية عاملية
تشمل األزياء واألحذية واإلكسسوارات .اليوم ،
تضم شبكتنا أكثر من ً 270
متجرا  ،مع عمليات في
خصم  %15على البضائع غير
جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
املخفضة
إفريقيا.

عيادة الليزر للعناية بالبشرة

كوتون

دكني

خصم  305على الليزر التجميلي مركز سمايل كير الطبي

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وذويهم واليشمل لحاملي
بطاقة التامين واالدوية واثناء
وجود عروض اخرى

2022-05-31

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
واليشمل الخصم حاملي
بطاقات التامين واالدوية
واثناء العروض

2022-05-31

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

يحصل كل من يقوم
بالتسجيل املبكر قبل موعد
بدء الدورة بـ  3أسابيع على
نسبة خصم  %20من اجمالي
رسوم الدورة التدريبية قدم
العرض في تطبيق أبشر عند
الصراف هذا العرض غير
ساري مع أي عروض أخرى ال
يمكن تحويل العروض تحت
أي ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2021-12-31

2021-05-31

2021-05-31

2021-05-31

مركز يحوي  7عيادات متخصصة لالسنان للعالج
والتقويم والجراحة

يحوي  7عيادات متخصصة باالسنان وعالجه
والتقويم والجراحة

خصم  %10على التقويم

خصم  %20على االسنان
وعالجه

التدريب في مجال الفنون الجميلة  -االستشارات
والدراسات في مجال البتكار والذكاء األصطناعي -
التدريب في مجال الحاسوب  -التدريب على
املهارات املهنية التقنية  -استشارات تقنية
املعلومات  -الخدمات التعليمية  -استشارات خصم على جميع الدورات 20%
ودراسات ادارية  -تعليم اللغات  -التدريب في مجال التدريبية خالل العام الجاري
التطوير املنهي اإلداري
2021

مركز سمايل كير الطبي

مركز سمايل كير الطبي

أوس للتدريب
واإلستشارات

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

يسري العرض في حال
التسجيل املبكر قدم العرض
في تطبيق أبشر عند الصراف
هذا العرض غير ساري مع أي
عروض أخرى ال يمكن تحويل
العروض تحت أي ظرف من
الظروف أو استبدالها ً
نقدا

2022-06-01

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

ال يوجد خصم إضافي على
العروض الحالية الحالية قدم
العرض في تطبيق أبشر عند
الصراف هذا العرض غير
ساري مع أي عروض أخرى ال
يمكن تحويل العروض تحت
أي ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-06-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

سكن

نسبة الخصم

للحجز  ،يرجى االتصال على
الرقم 4447444 4 971+
يسري العرض على شخصين
بالغين وطفلين دون سن 6
سنوات العرض خاضع
للتوافر وال يسري بالتزامن مع
أي عروض أخرى

2022-05-10

2021-05-31

2021-05-31

2021-05-26

تدريب  -التدريب الفني و التقني  -التطوير اإلداري
 -املوارد البشرية  -القانون

خصم  %20على جميع الدورات

ً
شخصيا لكل عضو في صالة
نحن نقدم تدر ًيبا
األلعاب الرياضية  ،ونظام غذائي مجاني وخطط
غذائية .لدينا مدربين مؤهلين من الذكور واإلناث.
توفر غرفة االستوديو من نيترو جيم ً
دروسا
خاصة للسيدات لفقدان الوزن وتشكيل الجسم
باإلضافة إلى جلسات الدفاع عن النفس لألطفال.
لدينا  7500قدم مربع داخلي و  3000قدم مربع
مساحة شرفة مفتوحة .ويتوفر موقف سيارات
مجاني ملدة ساعتين.

خصم على االشتراك 30٪

مركز ليدرز للتدريب

نيترو جيم ش.ذ.م.م

كونراد دبي في اإلمارات العربية املتحدة هو فندق
فاخر مكون من ً 51
طابقا .يقع مكان اإلقامة في
املركز التجاري بدبي على شارع الشيخ زايد  ،على
بعد دقيقتين ً
سيرا على األقدام من مركز دبي
التجاري العاملي وبالقرب من مركز دبي املالي
ً
رسميا في  18خصم  %30على عالجات سبا
العاملي ودبي مول .تم افتتاح الفندق
فندق بي بي ام كونراد دبي
كونراد
سبتمبر .2013

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

سكن

نسبة الخصم

للحجز  ،يرجى االتصال على
الرقم 4447444 4 971+
يسري العرض على شخصين
بالغين وطفلين دون سن 6
سنوات العرض خاضع
للتوافر وال يسري بالتزامن مع
أي عروض أخرى

2022-05-10

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

سكن

نسبة الخصم

للحجز  ،يرجى االتصال على
الرقم 4447444 4 971+
يسري العرض على شخصين
بالغين وطفلين دون سن 6
سنوات العرض خاضع
للتوافر وال يسري بالتزامن مع
أي عروض أخرى

2022-05-10

أبوظبي ,العين ,املرخانية

صحة

نسبة الخصم

الخصم يشمل حاملي بطاقة
ابشر تشمل الخدمة اكثر من
 200درهم اليشمل العرض
قبل العيد ب  5ايام واليشمل
وقت العروض االخرى

2022-05-24

2021-05-26

2021-05-26

2021-05-24

كونراد دبي في اإلمارات العربية املتحدة هو فندق
فاخر مكون من ً 51
طابقا .يقع مكان اإلقامة في
املركز التجاري بدبي على شارع الشيخ زايد  ،على
بعد دقيقتين ً
سيرا على األقدام من مركز دبي
التجاري العاملي وبالقرب من مركز دبي املالي
ً
رسميا في 18
العاملي ودبي مول .تم افتتاح الفندق
سبتمبر .2013

خصم  ٪25على املأكوالت
واملشروبات في أي من منافذ
البيع لدينا

كونراد دبي في اإلمارات العربية املتحدة هو فندق
فاخر مكون من ً 51
طابقا .يقع مكان اإلقامة في
املركز التجاري بدبي على شارع الشيخ زايد  ،على
بعد دقيقتين ً
سيرا على األقدام من مركز دبي
التجاري العاملي وبالقرب من مركز دبي املالي
ً
رسميا في 18
العاملي ودبي مول .تم افتتاح الفندق
سبتمبر .2013

استمتع بخصم  %25على
السعر املعلن

صالون تجميل نسائي

خصم  %20في حال االنفاق
اكثر من  200درهم على جميع
الخدمات

فندق بي بي ام كونراد دبي

فندق بي بي ام كونراد دبي

مركز البوبيه للتجميل

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

2022-05-24

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
خزام

طب

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-05-24

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

تسوق

موقع الكتروني

نقدم العضاء ابشر خصما1.
صالحا على موقعنا 15%
االلكتروني والتطبيق ،يسرى
على جميع مدن االمارات
العربية املتحدة .2ال يسري
العرض بالتزامن مع أي
عروض ترويجية أو خصومات
 absherأخرى.3 .كود الخصم

2021-12-31

2021-05-24
2021-05-24

2021-05-24

كلير لالستشارات الهندسية هى شركة واعدة فى
االستشارات الهندسية فى دبى تقدم خدمات
هندسة التصميم املعمارى والتصميم الداخلى
واالشراف على التنفيذ لكافة املنشاءات فيلل
بنايات شبرات وغيرها مع الحصول على كافة
املوافقات من الجهات املختصةبلدية دبى-
اتصاالت هيئة الطرق واملواصالت تراخيص وذلك
تخفيض  %50على قيمة
بفضل مهندسين من ذوى الخبرة مما يساعد
العميل للوصول للتصميم املعمارى الفريد و التصميم واالشراف على انشاء
بجودة عالية ومتابعة التنفيذ فى موقع االنشاء مما الفيالت الخاصة والبنايات
والعرض سارى لغاية 2022
يوفر جودة عالية.
عيادة متخصصة بالحجامة وخدمات الطب العام

خصم %20

تأسس فالور في عام  ، 2017وهو حل متكامل
للتجارة اإللكترونية يقدم ً
أزهارا طازجة منتقاة من
ل
أفضل املزارعين واملزارعين حو العالم ويتم
ترتيبها ً
محليا من قبل فريق من بائعي الزهور
ً
واملصممين .تقدم فالور أيضا الكعك والشوكوالتة
والعطور  ،برعاية أكثر املصممين إثارة في املنطقة ،
ً
جنبا إلى جنب مع تنسيقات الزهور الخاصة بها
وتدير التوصيل في آخر ميل في نفس اليوم لضمان
أفضل تجربة للعمالء.

خصم ال اعضاء ابشر 15%
https://floward.com

كلير لالستشارات
الهندسية
عيادة املداوي

فالورد

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل األدوية
واألنسجة وغيرها من املواد
املماثلة .الخصم ال يشمل
التخدير العام .ال يمكن
الجمع بين الخصم والتأمين
أو الخصومات املستمرة
األخرى أو العروض الخاصة.

2023-05-23

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

صالح لجميع موظفي أبشر
وعائالتهم وحامل بطاقة
أبشر .نسخة من بطاقة
الهوية مطلوبة عند تسجيل
الوصول.

2022-05-23

2021-05-24

2021-05-23

خصم  ٪15على االستشارات الطبية والعالج
والعمليات الجراحية الغير املشمولة بالتأمين.

خصم على جميع الخمات

يقع الفندق في قلب دبي  ،وهو مكان مثالي
لالستمتاع باملناظر الخالبة لبرج خليفة وإطار دبي.
التصميم املعاصر املستوحى من أحدث وسائل
الراحة و "األناقة الصناعية" يجعل الفندق ً
مكانا
يحلم به رجال األعمال العصريون وعشاق الترفيه
الحضري .يوفر الفندق املصمم بشكل فريد 458
ً
وجناحا وشقة مع خيارات طعام راقية
غرفة
وصالة أعمال ومسبحين خارجيين ومركز لياقة
بدنية مجهز بالكامل وغرف عالج سبا مريحة
وصالة شيشة حديثة.

خصم على الغسيل 20٪

مستشفى مورفيلدز دبي
للعيون

فندق وشقق دبل تري من
هيلتون دبي إم سكوير

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

صالح لجميع موظفي أبشر
وعائالتهم وحامل بطاقة
أبشر .نسخة من بطاقة
الهوية مطلوبة عند تسجيل
الوصول.

2022-05-23

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

صالح لجميع موظفي أبشر
وعائالتهم وحامل بطاقة
أبشر .نسخة من بطاقة
الهوية مطلوبة عند تسجيل
الوصول.

2022-05-23

2021-05-23

2021-05-23

ً
مكانا ً
مثاليا
يعتبر الفندق ،الواقع في قلب دبي،
لالستمتاع باإلطالالت الخالبة لبرج خليفة وبرواز
دبي .إن التصميم املعاصر املستوحى من أحدث
وسائل راحة واألناقة الصناعية يجعل الفندق
ً
مكانا يحلم به املسافر العصري بغرض األعمال
وعشاق الترفيه في األماكن الحضرية .يوفر لك
ً
وجناحا
الفندق املصمم بشكل فريد  458غرفة
وشقة مع خيارات رفيعة املستوى لتناول الطعام
وصالة رجال أعمال وحمامين سباحة خارجيين
ً
ً
تجهيزا كامال وغرف
ومركز لياقة بدنية مجهز
معالجة بالنادي الصحي مريحة وصالة شيشة
عصرية

خصم  ٪25على املأكوالت
واملشروبات

فندق وشقق دبل تري من
هيلتون دبي إم سكوير

يعتبر الفندق ،الواقع في قلب دبيً ،
مكانا ً
مثاليا
لالستمتاع باإلطالالت الخالبة لبرج خليفة وبرواز
دبي .إن التصميم املعاصر املستوحى من أحدث
وسائل راحة واألناقة الصناعية يجعل الفندق
ً
مكانا يحلم به املسافر العصري بغرض األعمال
وعشاق الترفيه في األماكن الحضرية .يوفر لك
ً
وجناحا
الفندق املصمم بشكل فريد  458غرفة
وشقة مع خيارات رفيعة املستوى لتناول الطعام
وصالة رجال أعمال وحمامين سباحة خارجيين
ً
ً
خصم  ٪25على أفضل سعر
تجهيزا كامال وغرف
ومركز لياقة بدنية مجهز
ً
معالجة بالنادي الصحي مريحة وصالة شيشة متاح خالل وقت الحجز شامال فندق وشقق دبل تري من
هيلتون دبي إم سكوير
وجبة اإلفطار.
عصرية.

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

تسوق

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض  ،يجب
على عضو أبشر إبراز بطاقة
أبشر صالحة .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض ترويجية
أخرى

2022-05-23

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

تسوق

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض  ،يجب
على عضو أبشر إبراز بطاقة
أبشر صالحة .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض ترويجية
أخرى

2022-05-23

2021-05-23

2021-05-23

تأسست شركة انتركويل في عام  1974في اإلمارات
العربية املتحدة  ،وأصبحت الشركة الرائدة في
تصنيع املراتب وقواعد األسرة واألثاث .كونها
حاصلة على ترخيص من سايمونس االمريكية،
فإنها تقدم العالمة التجارية رقم واحد في مراتب
الضيافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون
الخليجي .هم ً
أيضا املرخص لهم لشركة ذا ربيتك
الذين كانوا خامس أكبر شركة لتصنيع املراتب في
الواليات املتحدة األمريكية في عام  .2020في حد
ذاتها  ،تحظى عالمة انتركوليس الخاصة بشهرة
خصم على االكسسوارات 45%
كبيرة في جميع أنحاء املنطقة.

انتركويل العاملية

تأسست شركة انتركويل في عام  1974في اإلمارات
العربية املتحدة  ،وأصبحت الشركة الرائدة في
تصنيع املراتب وقواعد األسرة واألثاث .كونها
حاصلة على ترخيص من سايمونس االمريكية،
فإنها تقدم العالمة التجارية رقم واحد في مراتب
الضيافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون
الخليجي .هم ً
أيضا املرخص لهم لشركة ذا ربيتك
الذين كانوا خامس أكبر شركة لتصنيع املراتب في
الواليات املتحدة األمريكية في عام  .2020في حد
ذاتها  ،تحظى عالمة انتركوليس الخاصة بشهرة
كبيرة في جميع أنحاء املنطقة.

انتركويل العاملية

على املفروشات(غرف 30%
)النوم،اطقم الكتب

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

تسوق

نسبة الخصم

على عضو أبشر إبراز بطاقة
أبشر صالحة .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض ترويجية
أخرى

2022-05-23

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

نسبة الخصم

2021-05-23

تأسست شركة انتركويل في عام  1974في اإلمارات
العربية املتحدة  ،وأصبحت الشركة الرائدة في
تصنيع املراتب وقواعد األسرة واألثاث .كونها
حاصلة على ترخيص من سايمونس االمريكية،
فإنها تقدم العالمة التجارية رقم واحد في مراتب
الضيافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون
الخليجي .هم ً
أيضا املرخص لهم لشركة ذا ربيتك
الذين كانوا خامس أكبر شركة لتصنيع املراتب في
الواليات املتحدة األمريكية في عام  .2020في حد
ذاتها  ،تحظى عالمة انتركوليس الخاصة بشهرة
كبيرة في جميع أنحاء املنطقة.

خصم على املراتب 30%

انتركويل العاملية

ابراز بطاقة ابشر اوتطبيقة
عند الطلب من ادارة املركز
الطبي

2022-05-23

2021-05-23

خصم  %30على جميع
خصم على جميع االستشارات الطبية واملختبرات االستشارات الطبية واملختبرات
واالشعة
واالشعة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

ابراز بطاقة ابشر عند الطلب
من ادارة املركز الطبي

2022-05-23

2021-05-23

خصم  %30على جميع
خصم على جميع االستشارات الطبية واملختبرات االستشارات الطبية واملختبرات مركز كورنيش الشارقة
الطبي
واالشعة
واالشعة

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

نسبة الخصم

ابراز بطاقة ابشر اوتطبيقة
عند الطلب

2022-05-23

2021-05-23

خصم  %30على جميع
خصم على جميع االستشارات الطبية واملختبرات االستشارات الطبية واملختبرات
واالشعة
واالشعة

مركز أمينة الطبي

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

نسبة الخصم

ابراز بطاقة ابشر او تطبيقة
للمستشفى عند الطلب

2022-05-23

خصم %30على جميع
خصم على جميع االستشارات الطبية واملختبرات االستشارات الطبية واملختبرات
واالشعه
واالشعة

مستشفى أمينة ذ.م.م

2021-05-23

مركز ابن سينا الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-05-20

2021-05-20

أجمل مكان بمدينة الشارقة املائية ؛ مجموعة
رائعة من ثماني جزر مصممة بشكل جميل ،
واحدة من أكثر املشاريع متعددة االستخدامات
حيوية في الشارقة على ساحل الخليج العربي.
تنتشر على مساحة  60مليون قدم مربع من
أراض ي الواجهة البحرية البكر حيث يمكن للناس
العيش والعمل والتسوق وتناول الطعام
واالستمتاع بأفضل حياة في محيط معيش فاخر
بتصميم معاصر .مجتمع نابض بالحياة كامل
الخدمات من الفيالت واملنازل واألبراج السكنية
والتجارية الشاهقة ومراكز التسوق املتعددة
واملكاتب األنيقة واملستشفيات واملدارس ودور
الحضانة والجامعة واملتنزه املائي واملرس ى  ...كن
نخبة  ،كن في أجمل مكان

خصم  ٪5على شقق بلو باي
ووك

أجمل مكان للتطوير
العقاري

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر
صالحة لالستفادة من
العرض الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا
الخصم مطبق على املبيعات
املباشرة فقط

2022-05-20

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-05-19

2021-05-20

أجمل مكان بمدينة الشارقة املائية ؛ مجموعة
رائعة من ثماني جزر مصممة بشكل جميل ،
واحدة من أكثر املشاريع متعددة االستخدامات
حيوية في الشارقة على ساحل الخليج العربي.
تنتشر على مساحة  60مليون قدم مربع من
أراض ي الواجهة البحرية البكر حيث يمكن للناس
العيش والعمل والتسوق وتناول الطعام
واالستمتاع بأفضل حياة في محيط معيش فاخر
بتصميم معاصر .مجتمع نابض بالحياة كامل
الخدمات من الفيالت واملنازل واألبراج السكنية
والتجارية الشاهقة ومراكز التسوق املتعددة
واملكاتب األنيقة واملستشفيات واملدارس ودور
الحضانة والجامعة واملتنزه املائي واملرس ى  ...كن
خصم  ٪7على فلل صن آيالند
نخبة  ،كن في أجمل مكان

2021-05-19

لقد كنا واحدة من شركات االستشارات الهندسية
الرائدة في اإلمارات العربية املتحدة .لذلك اتخذنا
خطوات سريعة وحذرة إلضافتها إلى صناعة
العقارات  ،بما في ذلك بناء األبراج ومنازل املكاتب
والفيالت والسقائف واملصانع واملدارس .ما زلنا
نبحث عن أفكار جديدة إلرضاء عمالئنا .نحن
نقدم خدمات تعاقدية واسعة ومنظمة ونكرس
جهودنا لخيارات االتساق واإلبداع وحسن الذوق ،
كل ذلك في االمتثال الصارم لجدول التسليم.

على التصميم 50%

أجمل مكان للتطوير
العقاري

بيوت لالستشارات
الهندسية

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2022-05-19

دبي ,دبي ,القوز األولى

تعليم

نسبة الخصم

خصم فقط لحاملي بطاقة
ابشر اليمكن استرجاع املبلغ
املدفوع نقدي في حال
التسجيل واليشمل املبلغ
الضرائب واليشمل الخصم في
حال وجود عروض

2022-05-19

دبي ,دبي ,القوز األولى

تعليم

نسبة الخصم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

2021-05-19

2021-05-19

بيع الساعات االصلية والهدايا

خصم  %50على جميع
الساعات

معهد الرمسة يقدم دروس لتعلم اللهجة اإلماراتية
والثقافة اإلماراتية للمواطنين و الوافدين من
جميع أنحاء العالم  .بجانب ذلك معهد رمسة لديها
سلسلة من كتب تعليمية للهجة اإلماراتية تقدمها
لكل من يريد التعلم الثقافة واللهجة اإلماراتية

خصم  %50على الدورات
املباشرة وجه لوجه

انفنتي للساعات والهدايا
والعطور

معهد الرمسة ش.ذ.م.م

فقط لحاملي بطاقة ابشر
اليمكن استرجاع املبلغ نقدي
في حال التسجيل غير شامل
للضرائب واليشمل الخصم في
حال توافر العروض

2022-05-19

2021-05-19

معهد الرمسة يقدم دروس لتعلم اللهجة اإلماراتية
والثقافة اإلماراتية للمواطنين و الوافدين من
جميع أنحاء العالم  .بجانب ذلك معهد رمسة لديها
سلسلة من كتب تعليمية للهجة اإلماراتية تقدمها خصم  %20علة الدوارات االون
معهد الرمسة ش.ذ.م.م
الين
لكل من يريد التعلم الثقافة واللهجة اإلماراتية

الخصم اليشمل فترة االعياد
فقط

2022-05-19

2021-05-19

خصم  %20على جميع
الخدمات في الصالون شعر
واظافر وحالوه وتنظيف وجه مركز يوترن هير اند نيلز
للسيدات
وغيره

تصفيف الشعر  ،الحالوه ،تنظيف البشرة
واملساج

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-05-16

2021-05-16

جراند ستورز هي املوزع الرائد وتاجر التجزئة في
منتجات التكنولوجيا واألمتعة والجمال
والقطاعات املنزلية منذ إنشائها في عام  1981في
اإلمارات العربية املتحدة .تشمل املجموعة
الواسعة من املنتجات ذات املستوى العاملي
يطبق خصم  ٪15على سعر
التصوير وتكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات
االستهالكية واألنظمة الطبية والعطور
التجزئة (األصناف غير
ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة واألمتعة الترويجية) للمنتجات املذكورة
أدناه
والكتان وأواني الطعام والهدايا.

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة أبشر

2021-12-31

2021-05-16

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

للحصول على العرض يرجى
ذكر مصدره

2023-05-11

2021-05-11

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

فقط لحملي بطاقة ابشر
وعائالتهم والتشمل الخصم
على تذاكر السفر
االللمجموعات املكونه من 10
اشخاص

2022-05-10

2021-05-10

املحالت الكبري
(ش.ذ.م.م)

عزيزي الضيف نود أن نرحب بك في رحلتك .في
 ، TORTAنعتقد أن الرحلة الكاملة لزيارة املطعم
هي تجربة تهدف إلى أخذ أنفاسك ً
بعيدا .تم مراعاة
كل التفاصيل بعمق أثناء تصميم األجواء العامة
للمطعم وطاقم العمل والطعام وأدوات املائدة
وحتى الرائحة .لقد بذلنا هذا الجهد اإلضافي للتأكد
من أن الرحلة التي تقوم بها ً
حاليا ليست سوى
رحلة مثيرة ومنعشة لعقلك وجسدك وروحك.

على الفاتورة 20٪

مخبز وحلويات تورتا

استشارات قانونية

استشارات قانونية

مكتب العزم لالستشارات
القانونية

حجز الفنادق داخل وخارج البالد تنظيم الرحالت خصم  %10على الفنادق
السياحية التاشيرات تذاكر السفر املواصالت والرحالت السياحية والتاشيرات

وكالة النسر الذهبي
للسفر والسياحة

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,بور سعيد

طب

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وعائلتهم من الدرجة االولى

2022-05-10

2021-05-10

العرض يسرى ملدة سنة
للفرعين دبي والشارقة

2022-05-09

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,بور سعيد

طب

نسبة الخصم

العرض يسرى ملدة سنة
للفرعين دبي والشارقة

2022-05-09

دبي ,دبي ,بور سعيد

طب

نسبة الخصم

العروض تسرى ملدة سنة
للفرعين دبي والشارقة

2022-05-09

2021-05-09

دبي ,دبي ,بور سعيد

طب

نسبة الخصم

العرض يسرى ملدة سنة
للفرعين دبي والشارقة

2022-05-09

2021-05-09

أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس شمال

طب

نسبة الخصم

يجب ابراز بطاقة الخصم
اوتطبيقة مع الهوية
الشخصية وولعائلة من
الدرجة االولى فقط وتشمل
الزوج والزوجه وعدد اربع ابناء
فقط

2022-05-09

نسبة الخصم

2021-05-09

2021-05-09

2021-05-09

خصم  %30على النظارات
الشمسية والفريمات الطبية

راك للنظارات

بيع النظارات الشمسية والطبية واالطارات
النظارات والعدسات الالصقة وفحص النظر

التحجيم والتلميع  100 -درهم
ً
إماراتي بدال من  300درهم
إماراتي

مركز املعرفة الطبي

جلستين لتبييض األسنان -
 500درهم  ٪5 +ضريبة القيمة
ً
املضافة بدال من  1600درهم

مركز املعرفة الطبي

جمال العناية باألسنان والبشرة

التحجيم والتلميع  100 -درهم
ً
إماراتي بدال من  300درهم
إماراتي

مركز املعرفة الطبي

جمال العناية باألسنان والبشرة

جلستين لتبييض األسنان -
 500درهم  ٪5 +ضريبة القيمة
ً
املضافة بدال من  1600درهم

مركز املعرفة الطبي

جمال العناية باألسنان والبشرة

جمال العناية باألسنان والبشرة

خصم  %35شامل جميع العالجات االسنان لغير
حاملي بطاقة التامين و %40للتبيض االسنان
النانو ومجانا الجل فلوريدا لالطفال

خصم من  35الى  %40تبعا
للخدمة

مركز القدس التخصص ي
لطب االسنان

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تعليم

نسبة الخصم

خصم على خدمات
االستشارات القانونية وابداء
الرأي وتمثيل الشركات
وتحصيل الديون وفتح
البالغات والقضايا املدنية
والتجارية واالحوال
الشخصية والجزائية
والعمالية وكتابة جميع انواع
العقود واالتفاقيات

2023-05-08

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

2021-05-08

2021-05-08

يسر مكتب العزم لالستشارات القانونية تقديم
خدماته اليكم وهي  :وتشمل ابداء الرآي واملشورة
القانونية  ،تقييد الدعاوى  ،صياغة العقود ،
تسجيل الشركات وتصفيتها  ،وإجراء التسويات
بين االفراد والشركات  ،وتمثيل عمالئنا امام
االفراد والشركات والهيئات وفي االجتماعات ،
وأمام مراكز التحكيم ولجان التوفيق واملصالحة
وكذلك أمام الجهات املختلفة  ،وكتابة املذكرات
القانونية والردود والخطابات القانونية والتعقيب
على الخبراء وحضور أجتماعات الخبرة بأستثناء
املرافعة  .متخصصون في االستشارات القانونية في
الدعاوى  :العمالية – املدنية – التجارية –
خصم  %30على الخدمات مكتب العزم لالستشارات
االحوال الشخصية – االدارية – االيجارية –
القانونية
(موضحة في الشروط واألحكام)
الجنائية

مارلين هي معلمة محترفة في عالجات األظافر
والتجميل  ،تدير صالوناتها الناجحة ومركزها
التدريبي في لندن باململكة املتحدة .نحن نفخر
بأنفسنا عدم االتساق في رضا العمالء والخدمة
املمتازة واملنتجات عالية الجودة .نحن نقدر
عمالئنا من خالل تقديم أجواء ممتعة ومريحة من
ً
ً
قبل معالجينا املدربين تدريبا عاليا واملحترفين
لتدليلكم بخدمة كاملة وشخصية من الرأس إلى
أخمص القدمين  ،بهدف بناء عالقة طويلة األمد.

خصم  %30على جميع
العالجات

مركز مارلز لتجميل
السيدات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
شراء واحدة احصل على
ً
استبدالها نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

2021-05-08

مارلين هي معلمة محترفة في عالجات األظافر
والتجميل  ،تدير صالوناتها الناجحة ومركزها
التدريبي في لندن باململكة املتحدة .نحن نفخر
بأنفسنا عدم االتساق في رضا العمالء والخدمة
املمتازة واملنتجات عالية الجودة .نحن نقدر
عمالئنا من خالل تقديم أجواء ممتعة ومريحة من
ً
ً
اشتر واحدة واحصل على
قبل معالجينا املدربين تدريبا عاليا واملحترفين
ِ
ً
لتدليلكم بخدمة كاملة وشخصية من الرأس إلى الثانية مجانا فقط لعضوية
الصالون السنوية
أخمص القدمين  ،بهدف بناء عالقة طويلة األمد.

براز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى

2022-05-08

2021-05-08

تلتزم ستارهوم للتمريض املنزلي بتقديم رعاية
وخدمات احترافية وشخصية ومحترمة ذات جودة
عالية  ،مع الحفاظ على معايير استثنائية قائمة
على األدلة لضمان تمتع العمالء الذين ندعمهم
بأعلى جودة ممكنة من الرعاية.

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

سيارات

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر

2022-05-05

2021-05-05

خصم  %25عل جميع
خصم  %25على جميع خدمات العناية بالسياره الخدمات للعناية بالسيارة من
الكثر من خدمة وخصم  %20لخدمة واحدة فقط مخفي وبوليش وسيراميك

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر او
تطبيقه ويجب ابرازها عند
الطلب مع الهوية التشمل
اثناء العروض واملناسبات
الرسمية واملعارض

2022-05-05

2021-05-05

فندق

خصم  %40على خدمات
التمريض املنزلي

خصم  %20على جميع الغرف
املتاحة شامل االفطار وغير
شاملة بقية الضرائب

مركز مارلز لتجميل
السيدات

ستار هوم للتمريض املنزلي

فيو للعناية بالسيارات

فندق كوبثورن

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
اوتطبيقة وموظفي وزارة
املوارد البشرية والتوطين

2022-05-05

أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية

طب

نسبة الخصم

ابراز بطاقة الهوية وبطاقة
ابشر

2022-05-05

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر او
تطبيقة ولالهل من الدرجة
االولى

2022-05-05

دبي ,دبي ,الخبيص ي  -دبي

سيارات

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,الخبيص ي  -دبي

سيارات

نسبة الخصم

2021-05-05

خصم  %10على جميع خدمات
خدمات تقويم االسنان وزراعة االسنان والجراحة االسنان من تقويم وجراحة
وزراعة وتنظيف
والتبيض والتنظيف وغيره

2021-05-05

خصم  %5على االدوية خصم  %20على
الفيتامينات واملكمالت الغذائية خصم  %15على
منتجات اعادة التاهيل ومنتجات العناية باالطفال
وخصم  %10على الكريمات الجلدية

2021-05-05

طب وجراحة االسنان

مركز السهول لتقويم
وطب االسنان

خصم من  %5الى %25

صيدلية بونري

خصم  %30على جميع خدمات
العالج النقدي والغير شامله من
ضمن العروض

عيادة رويال ستار
لألسنان

الخصم ال ينطبق على أسعار
برنامج الصيانة وقطع الغيار.

2022-05-03

2021-05-03

صيانة السيارات

10%على صيانة السيارات

الكندي للسيارات

الخصم ال ينطبق على أسعار
برنامج الصيانة وقطع الغيار.

2022-05-03

2021-05-03

بيع قطع غيار السيارات

30%قطع الغيار

الكندي للسيارات

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى ال يسري
الخصم قبل أربعة أيام من
العيد وخالل العطالت
الرسمية (عيد الفطر  ،عيد
األضحى أو رأس السنة)
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2023-04-30

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى ال يسري
الخصم قبل أربعة أيام من
العيد وخالل العطالت
الرسمية (عيد الفطر  ،عيد
األضحى أو رأس السنة)
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-04-27

2021-04-29

2021-04-27

خدمات األظافر والشعر والبشرة

خصم  ٪25على جميع
الخدمات للفاتورة التي تزيد عن
 100درهم

صالون  4هير النسائي

خصم  ٪25على جميع
خدمات االظافر والشعر والجلد واملساج والحمام الخدمات للفاتورة التي تزيد عن ميزون دي كوافير بيوتي
الونج
 100درهم
املغربي

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

طب

نسبة الخصم

هذه العروض غير قابلة
للتحويل وال يمكن استبدالها
ً
نقدا .العروض غير صالحة
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى

2022-09-10

2021-09-10

نحن مركز متخصص في العالج املائي  ،العالج
اليدوي والفيزيائي  ،العالج بالحجامة الجافة ،
العالج الكهربائي  ،الوخز باإلبر (اإلبر الجافة) ،
العالج باملوجات الصدمية  ،العالج املنهي
والتخاطب والعديد من العالجات األخرى التي
تساعدك على الشفاء دون ألم وتحسين صحتك
بدون أي أدوية أو الجراحة .تحتوي منشأتنا على
خدمات عالج طبيعي شاملة تلبي جميع
التخصصات .يحتوي املرفق على مسبح ضخم
للعالج املائي  ،و  4قاعات ضخمة للعالج الطبيعي
مع إعادة تأهيل عصبي  ،وصالة رياضية منفصلة
خصم  ٪20على جميع
للعالج الطبيعي وعالج وظيفي للبالغين واألطفال ،
و  4غرف خاصة للعالج الطبيعي  ،و ّ 8
أسرة املعالجات لحاملي بطاقة أبشر مركز فيزيو بلس لتأهيل
للعالج الطبيعي و ً 27
والعالج الطبيعي
وأفراد أسرهم
جهازا للعالج الطبيعي.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,الباهيه
أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,العين ,املويجعي
أبوظبي ,العين ,مزيد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,املزهر األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,عود ميثاء
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,الراشدية -
عجمان

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-24

عجمان ,عجمان ,عجمان

صحة

نسبة الخصم

2021-04-28

منذ عام  ، 2003تقوم هومز آر أس بتحويل
املنازل وتحقيق رؤى ربات البيوت في املنطقة.
للعثور على مكان في قلوب الناس ومنازلهم  ،تمتلك
هومز آر أس ً 23
متجرا في جميع أنحاء الشرق
األوسط اإلمارات العربية املتحدة وعمان وقطر خصم  ٪25خالل فترة عدم
التخفيضات  /العروض فقط
والبحرين (املعروفة باسم ذا هوم ستور)

هومز آر أس

فقط لحاملي بطاقة ابشر
ولذويهم من الدرجة االولى
ابراز البطاقة للموظف
الدخال البيانات

2022-04-21

2021-04-26

خصم  %50لعدد  3باقات الحالقة والفيشل
وتجميل وعناية شخصية للرجال

خصم  %50لعدد  3باقات
الحالقة والفيشل وتجميل
وعناية شخصية للرجال

صالون ابن النيل للحالقة

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-04-25

2021-04-25

نحن صيدليه لالفراد نستقبل كافه املرض ى ونقدم
لهم العالج والرعايه املطلوبه صيدليتنا تعمل من
الساعه  9صباحا وحتى ال  12ليال وتتوفر لدينا
خدمه التوصيل

15%خصم على منتجات
التجميل والفيتامينات
ومنتجات االطفال

صيدلية الخيل الثانية

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

حجز قبل الوصول

2021-12-25

2021-04-25

خصم افطار باملطعم %25

عروضات رمضان

فندق كراون بالزا دبي
مارينا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

الحجوزات املسبقة قبل
الوصول لتوفير الغرف

2021-12-25

2021-04-25

خصم  %25على الفرف خصم  %25على االفطار
باملطعم

عروض رمضان

فندق كراون بالزا دبي
مارينا

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الخران

سيارات

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وتطبيقة

2022-04-25

2021-04-25

خصم  %10علة اكسسوارات السيارات وتنجيد
كراس ي السيارات واملخفي

خصم  %10علة اكسسوارات
السيارات وتنجيد كراس ي
السيارات واملخفي

الصقر لزينة السيارات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الخران

سكن

نسبة الخصم

الخصم اليشمل اثناء عمل
ايام التنزيالت الكبرى

2022-04-25

2021-04-25

خصم  %15على السجاد واملفروشات

خصم  %15على السجاد
واملفروشات

نور املدينه للمفروشات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الخران

سكن

نسبة الخصم

الخصم اليشمل اثناء عمل
ايام التنزيالت الكبرى

2022-04-25

2021-04-25

خصم  %15على السجاد واملفروشات

خصم  %15على السجاد
واملفروشات

جمعه خان للسجاد
واملفروشات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

فقط لحاملي بطاقة ابشر
وتطبيقة

2022-04-25

2021-04-25

خصم  %5على املحمصة والشوكوالته والقهوة
واملكسرات

خصم  %5على املحمصة
والشوكوالته والقهوة واملكسرات

محمصة الروعة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

يرجى ابراز بطاقة الخصم
للحصول على على الخصم

2022-04-21

2021-04-21

تعد مستشفيات وعيادات أوريانا من مقدمي
الرعاية الصحية الخاصين الرائدين في دولة
اإلمارات العربية املتحدة (اإلمارات العربية
املتحدة)  ،حيث تقدم رعاية وخبرة سريرية غير
مسبوقة  ،بدعم من املتخصصين الطبيين
العامليين وبرامج الرعاية الوقائية .نحن ملتزمون
بتقديم عالجات رعاية صحية شاملة في أجواء
مريحة مليئة بالدفء والرعاية الشخصية.
السياحة العالجية والجراحات التجميلية
والتجميلية هي شغفنا ,خبرتنا العظيمة في
الخدمات الطبية والضيافة تجعلنا متفردين في
هذا املجال .يعتبر “مستشفى أوريانا التخصص ي”
أول مستشفى في املنطقة يتم بناؤه وتكامله مع
مجمع فندقي من فئة الخمس نجوم من “فندق
بوملان الشارقة”.

على االجراءات الطبية 15%
املتبعة

مستشفى أوريانا

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

يرجى ابراز بطاقة للحصول
على الخصم

2022-04-21

2021-04-21

تعد مستشفيات وعيادات أوريانا من مقدمي
الرعاية الصحية الخاصين الرائدين في دولة
اإلمارات العربية املتحدة (اإلمارات العربية
املتحدة)  ،حيث تقدم رعاية وخبرة سريرية غير
مسبوقة  ،بدعم من املتخصصين الطبيين
العامليين وبرامج الرعاية الوقائية .نحن ملتزمون
بتقديم عالجات رعاية صحية شاملة في أجواء
مريحة مليئة بالدفء والرعاية الشخصية.

على االشعة 20%

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

الحصول على الخصم يرجى
ابراز بطاقة الخصم

2022-04-21

2021-04-21

تعد مستشفيات وعيادات أوريانا من مقدمي
الرعاية الصحية الخاصين الرائدين في دولة
اإلمارات العربية املتحدة (اإلمارات العربية
املتحدة)  ،حيث تقدم رعاية وخبرة سريرية غير
مسبوقة  ،بدعم من املتخصصين الطبيين
العامليين وبرامج الرعاية الوقائية .نحن ملتزمون
بتقديم عالجات رعاية صحية شاملة في أجواء
مريحة مليئة بالدفء والرعاية الشخصية.

على التحاليل املخبرية 25%

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

n/a

2022-04-21

2021-04-21

تعد مستشفيات وعيادات أوريانا من مقدمي
الرعاية الصحية الخاصين الرائدين في دولة
اإلمارات العربية املتحدة (اإلمارات العربية
املتحدة)  ،حيث تقدم رعاية وخبرة سريرية غير
مسبوقة  ،بدعم من املتخصصين الطبيين
العامليين وبرامج الرعاية الوقائية .نحن ملتزمون
بتقديم عالجات رعاية صحية شاملة في أجواء
مريحة مليئة بالدفء والرعاية الشخصية.

خصم على االستشارة 10%

مستشفى أوريانا

مستشفى أوريانا

مستشفى أوريانا

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

ال تطبق الخصومات خالل
أيام العطل الرسمية
واملناسبات الخاصة وال تطبق
الجرعة بالتزامن مع أي
عروض ترويجية أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ال تطبق الخصومات خالل
أيام العطل الرسمية
واملناسبات الخاصة وال تطبق
الجرعة بالتزامن مع أي
عروض ترويجية أخرى

2021-12-31

2021-04-21

2021-04-21

يقع منتجع باب الشمس الصحراوي بين الكثبان
الرملية  ،وهو الخيار املفضل في العالم لقضاء
العطالت في الصحراء .تجمع واحة الهدوء هذه بين
خصم على املأكوالت 15٪
السحر الريفي والضيافة العليا لتضفي على
واملشروبات في جميع املطاعم
الحياة تجربة صحراوية أصيلة.

منتجع باب الشمس
الصحراوي

يقع منتجع باب الشمس الصحراوي بين الكثبان
الرملية  ،وهو الخيار املفضل في العالم لقضاء
العطالت في الصحراء .تجمع واحة الهدوء هذه بين
السحر الريفي والضيافة العليا لتضفي على خصم  ٪15على الغرف والترفيه
والسبا
الحياة تجربة صحراوية أصيلة.

منتجع باب الشمس
الصحراوي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

 ،لالستفادة من العرض-
يجب على عضو أبشر إبراز
الهوية والعرض في تطبيق
أبشر  -ال يسري العرض
بالتزامن مع أي صفقات أو
 عروض ترويجية أخرىالعرض غير قابل للتحويل وال
يمكن استبداله ً
نقدا  -ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يسري
الخصم على املأكوالت
واملشروبات خالل فترات
العيد وعيد امليالد ورأس
السنة الجديدة  -قد يتم
تطبيق شروط وأحكام أخرى

2022-12-31

2021-04-20

يقع فندق الروضة أرجان من روتانا في قلب مدينة
أبوظبي  ،على مسافة قصيرة ً
سيرا على األقدام من
الوحدة مول وعلى بعد دقائق قليلة من مدينة
الشيخ خليفة الطبية والكورنيش وحديقة املشرف
املركزية ومسجد الشيخ زايد .كما تقع بالقرب من
محطة الحافالت وجميع الطرق الرئيسية ومعالم
الجذب ومنازل الشركات في العاصمة  ،ويقع
الفندق على بعد  20دقيقة فقط من مطار أبوظبي
الدولي .يرحب بكم فندق الروضة أرجان من روتانا
في عالم من األناقة والدفء .إنه يوفر ضيافة
عربية تقليدية وإقامة رائعة تتكون من 109
استوديو وجناح.

خصم  ٪15على املأكوالت
واملشروبات

فندق الروضة أرجان من
روتانا

ابق في وسط مدينة دبي انطلق إلى فندق
رينيسانس داون تاون  ،دبي  ،الذي يقع في قلب
وسط املدينة وعلى مسافة قريبة من ناطحة
سحاب برج خليفة الشهيرة .يتميز فندقنا
بإطالالت خالبة على أفق املدينة ويقع بالقرب من
مناطق األعمال التجارية الصاخبة ومراكز
التسوق الفاخرة في وسط املدينة .باإلضافة إلى
ذلك  ،نقدم اثنين من الطهاة املشهورين في املنزل ،
وهو منتجع  Six Senses Spaدبي ومجموعة من
الفعاليات املسائية لالحتفال باملواهب املحلية.
حقق أقص ى استفادة من رحالتك في فندقنا من خصم  ٪25على أسعار الغرف
(باستثناء الضرائب)
فئة الخمس نجوم في دبي.

فندق رنيسانس داون
تاون ش.م.م

رجى اظهار البطاقة عند منافذ
املركز  /الخصم لصاحب
البطاقة فقط  /العروض ال
تشمل الخصم

2022-04-20

2021-04-20

مركز تجميلي حيث يتوفر فيه اقسام متنوعة مثل
الليزر و الجلدية و التجميل و قسم التغذية و
التنحيف

على جميع االستشارات 50٪

مركز الحديقة الطبي

يرجى ارظهار البطاقة والعرض
اليشمل الخصم

2022-04-20

2021-04-20

مركز تجميلي حيث يتوفر فيه اقسام متنوعة مثل
الليزر و الجلدية و التجميل و قسم التغذية و
التنحيف

على جميع خدمات الليزر 25٪
واألمراض الجلدية

مركز الحديقة الطبي

دبي ,دبي ,املركز التجاري األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ً
مسبقا من
يجب حجز الغرف
ً
خالل التطبيق مباشرة  ،أو
عن طريق االتصال بفريق
الحجز لدينا

2022-04-20

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

2021-04-20

دبي ,دبي ,دبي

سكن

موقع الكتروني

صالح لجميع أعضاء أبشر .
يتعين على األعضاء إدخال
الرمز الترويجي املخصص
لالستفادة من الخصم ،
ويجب تحويل القسط
املخصوم عبر اإلنترنت من
خالل بطاقة االئتمان /
الخصم .ستتم معالجة
السياسة على الفور وإرسالها
عبر البريد اإللكتروني إلى
معرف البريد اإللكتروني
للعضو .إذا لم يتم إدخال كود
الخصم  ،فلن يتم أخذ
الخصم في االعتبار  ،وال يمكن
إعادة املطالبة به مرة أخرى.
ستكون جميع وثائق السفر /
التأمين على املنزل ً
وفقا
إلرشادات االكتتاب وشروط
وأحكام البوليصة .تحتفظ
شركة Orient Insurance
 PJSCبالحق في تغيير أي من
شروط أو أحكام أو سياسات
البرنامج  ،في أي وقت ً
وفقا
لتقديرنا الخاص .أي تغييرات
من هذا القبيل ستكون سارية
املفعول عند نشر املراجعات .
برومو كود ABS -

2021-12-31

2021-04-19

بدأت شركة أورينت للتأمين عملياتها في عام 1982
كجزء من مجموعة الفطيم املشهورة ومنذ ذلك
ً
الحين سجلت ً
مطردا بشكل تدريجي .تعتبر
نموا
الشركة من بين الشركات الرائدة في سوق التأمين
اإلماراتي .يبلغ رأس املال املدفوع لشركة أورينت
للتأمين  500مليون درهم إماراتي وهو األعلى في
صناعة التأمين في اإلمارات العربية املتحدة .من
خالل مكتبها الرئيس ي في دبي  ،تخدم الشركة
عمالئها من خالل شبكة فروع واسعة في جبل علي
وأبو ظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة في
اإلمارات العربية املتحدة ومسقط في سلطنة عمان
والبحرين

خصم  -تأمين املنزل 5٪

شركة اورينت للتأمين
مساهمة عامة

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

موقع الكتروني

صالح لجميع أعضاء أبشر .
يتعين على األعضاء إدخال
الرمز الترويجي املخصص
لالستفادة من الخصم ،
ويجب تحويل القسط
املخصوم عبر اإلنترنت من
خالل بطاقة االئتمان /
الخصم .ستتم معالجة
السياسة على الفور وإرسالها
عبر البريد اإللكتروني إلى
معرف البريد اإللكتروني
للعضو .إذا لم يتم إدخال كود
الخصم  ،فلن يتم أخذ
الخصم في االعتبار  ،وال يمكن
إعادة املطالبة به مرة أخرى.
ستكون جميع وثائق السفر /
التأمين على املنزل ً
وفقا
إلرشادات االكتتاب وشروط
وأحكام البوليصة .تحتفظ
شركة Orient Insurance
 PJSCبالحق في تغيير أي من
شروط أو أحكام أو سياسات
البرنامج  ،في أي وقت ً
وفقا
لتقديرنا الخاص .أي تغييرات
من هذا القبيل ستكون سارية
املفعول عند نشر املراجعات .
برومو كود ABS -

2021-12-31

2021-04-19

بدأت شركة أورينت للتأمين عملياتها في عام 1982
كجزء من مجموعة الفطيم املشهورة ومنذ ذلك
ً
الحين سجلت ً
مطردا بشكل تدريجي .تعتبر
نموا
الشركة من بين الشركات الرائدة في سوق التأمين
اإلماراتي .يبلغ رأس املال املدفوع لشركة أورينت
للتأمين  500مليون درهم إماراتي وهو األعلى في
صناعة التأمين في اإلمارات العربية املتحدة .من
خالل مكتبها الرئيس ي في دبي  ،تخدم الشركة
عمالئها من خالل شبكة فروع واسعة في جبل علي
وأبو ظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة في
اإلمارات العربية املتحدة ومسقط في سلطنة عمان
والبحرين

خصم  - ٪10تأمين السفر

شركة اورينت للتأمين
مساهمة عامة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

تسوق

خصم ثابت

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

تسوق

خصم ثابت

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

تسوق

خصم ثابت

لالستفادة من العرض  ،يجب
على عضو أبشر إبراز الهوية
والعرض في تطبيق أبشر  -ال
يسري العرض بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض ترويجية
أخرى -العرض غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا  -ال يسري الخصم على
املأكوالت واملشروبات بالتزامن
مع أي عروض أخرى  -ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات خالل فترات
العيد وعيد امليالد ورأس
السنة الجديدة  -قد يتم
تطبيق شروط وأحكام أخرى

2021-12-31

2021-04-19

الخصم اليبشمل اثناء ايام
التنزيالت

2022-04-11

2021-04-18

الخصم اليشمل اثناء ايام
التنزيالت

2022-04-11

الخصم اليشمل اثناء ايام
التنزيالت

2022-04-12

2021-04-18

2021-04-18

يقع فندق الروضة أرجان من روتانا في قلب مدينة
أبوظبي  ،على مسافة قصيرة ً
سيرا على األقدام من
الوحدة مول وعلى بعد دقائق قليلة من مدينة
الشيخ خليفة الطبية والكورنيش وحديقة املشرف
املركزية ومسجد الشيخ زايد .كما تقع بالقرب من
محطة الحافالت وجميع الطرق الرئيسية ومعالم
الجذب ومنازل الشركات في العاصمة  ،ويقع
الفندق على بعد  20دقيقة فقط من مطار أبوظبي
الدولي .يرحب بكم فندق الروضة أرجان من روتانا
في عالم من األناقة والدفء .إنه يوفر ضيافة
عربية تقليدية وإقامة رائعة تتكون من  109خصم  ٪15على أفضل األسعار فندق الروضة أرجان من
روتانا
املتاحة
استوديو وجناح

بيع العطور والجلديات واالكسسوارات

خصم  %20على جميع العطور
والجلديات واالكسسوارتن

الجوارح للعطور

بيع العطور والجلديات واالكسسوارات

خصم  %20على العطور
والجلديات واالكسسوارات

رؤيتي للعطور

خصم  %50على العطور
والجلديات واالكسسوارات

بيت النور لالكسسوارات
والعطورات

بيع العطور والجلديات واالكسسوارت

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم ثابت

الخصم اليشمل اثناء ايام
التنزيالت

2022-04-12

2021-04-18

بيع العطور والجلديات واالكسسوارات

خصم  %50على جميع العطور
والجلديات واالكسسوارات

نور االمارات لتجارة
العطور والجلديات
واالكسسوارات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سكن

خصم ثابت

خصم  %15اليشمل اثناء
الايام التنزيالت

2022-04-15

2021-04-18

بيع االثاث املنزلي والستائر والكنبات

خصم  %15على االثاث املنزلي
والستائر

القرية لتجارة االثاث
املنزلي

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم ثابت

خصم  %15على جميع
السجاد واملفروشات واليشمل
الخصم اثناء التنزيالت

2022-04-15

خصم على السجاد 15%
واملفروشات

السجاء للسجاد
واملفروشات

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تعليم

خصم ثابت

على جميع البضاعة في 15%
املكتبة

2022-04-15

بيع الكتب وادوات القرطاسية

خصم  %15على الكتب وادوات
القرطاسية

مكتبة املجد

أبوظبي ,العين ,اليحر

تسوق

نسبة الخصم

اليسري العرض على بطاقات
اتصاالت ودو وباقات سالك
والهواتف املحمولة
وااللكترونيات واالجهزة
الكهربائية املنزلية

2026-04-15

تأسست جمعية العين التعاونية في 05/12/1981
كشركة مساهمة بالقطاع التعاوني وتزاولتها
التجارية واملتمثلة في التجارة التجارية في التجارة
بالتجزئة أكبر سلسلة سوبرماركت بضواحي العين
من خالل ً 29
فرعا بأعلى جودة للمنتجات
الغذائية واملنتجات الغذائية

خصم املواد الغذائية % 3

جمعية العين التعاونية

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم ثابت

خصم على جميع االحذية
بخصم  %25واليشمل
الخصم اثناء التنزيالت

2022-03-31

بيع االحذية النسائية والرجالية
واالطفال

بيت األحذية

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم  %25على جميع
االحذية وحقائب اليد
النسائية واليشمل الخصم
اثناء التنزيالت

2022-03-31

خصم ثابت

2021-04-18
2021-04-18

2021-04-15

2021-04-10

2021-04-10

بيع السجاد

بيع االحذية النسائية والرجالية واالطفال

بيع االحذية النسائية وحقائب اليد النسائية

بيع االحذية النسائية وحقائب
اليد النسائية

املاسة لالحذية

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم ثابت

بيع العباءات النسائية
الجاهزة بخصم  %30خياطة
وتفصيل العباءات الغير
جاهزة بخصم %15

2022-03-31

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم ثابت

بيع املالبس النسائية املطرزة
الجاهزة بخصم  %30تفصيل
وخياطة املالبس املطرزة غير
جاهزة بخصم %15

2022-03-31

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

بيع العباءات الجاهزة
بخصم %30تفصيل
العباءات النسائية بخصم
15%

2022-03-31

خصم ثابت

2021-04-10

2021-04-10

2021-04-10

بيع وتفصيل العبايات النسائية

بيع وتفصيل املالبس النسائية املطرزة

بيع وخياطة العباءات النسائية

بيع وتفصيل العبايات النسائية

بيع وتفصيل املالبس النسائية
املطرزة

بيع وخياطة العباءات النسائية

الحرمين للعباءات

الحرمين للمطرزات

الغواص للعبايات

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العروض متاحة لحاملي
البطاقات وأفراد األسرة
املباشرين .ال يسري العرض
مع أي عروض أخرى تحدث في
بعض األوقات .العرض ساري
خالل فترة العقد  1سنة.
يجب على عضو  /عائلة أبشر
إبراز بطاقتهم السارية قبل
االستفادة من الخصم.
التسجيل مطلوب خالل
الزيارة األولى وسيتم تحصيل
رسوم التسجيل ملرة واحدة
البالغة  55.00درهم من
األعضاء الحجز املسبق
مطلوب حسب توافر جداول
مواعيد األطباء واملعالجين.
سيتم تطبيق سياسات
العيادة لتأكيد املوعد وإلغاءه
على األعضاء.

2022-04-08

2021-04-08

نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية
الصحية  ،من الطب النفس ي واألمراض الجلدية
والتجميل والوجه والليزر .ال يقتصر تركيزنا على
جودة الرعاية الصحية ولكن ً
أيضا على أفضل
تجربة عالجية .الوقاية خير من العالج ومن ثم عالجات النحت البارد  /تجميد
الدهون  -خصم ٪20
فإننا نتبنى الوعي الصحي.

مركز امينكير الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العروض متاحة لحاملي
البطاقات وأفراد األسرة
املباشرين .ال يسري العرض
مع أي عروض أخرى تحدث في
بعض األوقات .العرض ساري
خالل فترة العقد  1سنة.
يجب على عضو  /عائلة أبشر
إبراز بطاقتهم السارية قبل
االستفادة من الخصم.
التسجيل مطلوب خالل
الزيارة األولى وسيتم تحصيل
رسوم التسجيل ملرة واحدة
البالغة  55.00درهم من
األعضاء الحجز املسبق
مطلوب حسب توافر جداول
مواعيد األطباء واملعالجين.
سيتم تطبيق سياسات
العيادة لتأكيد املوعد وإلغاءه
على األعضاء.

2022-04-08

2021-04-08

نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية
الصحية  ،من الطب النفس ي واألمراض الجلدية
والتجميل والوجه والليزر .ال يقتصر تركيزنا على
جودة الرعاية الصحية ولكن ً
أيضا على أفضل
تجربة عالجية .الوقاية خير من العالج ومن ثم
فإننا نتبنى الوعي الصحي.

عالجات روبلكس  /نحت
الجسم  -خصم ٪40

مركز امينكير الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العروض متاحة لحاملي
البطاقات وأفراد األسرة
املباشرين .ال يسري العرض
مع أي عروض أخرى تحدث في
بعض األوقات .العرض ساري
خالل فترة العقد  1سنة.
يجب على عضو  /عائلة أبشر
إبراز بطاقتهم السارية قبل
االستفادة من الخصم.
التسجيل مطلوب خالل
الزيارة األولى وسيتم تحصيل
رسوم التسجيل ملرة واحدة
البالغة  55.00درهم من
األعضاء الحجز املسبق
مطلوب حسب توافر جداول
مواعيد األطباء واملعالجين.
سيتم تطبيق سياسات
العيادة لتأكيد املوعد وإلغاءه
على األعضاء.

2022-04-08

2021-04-08

نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية
الصحية  ،من الطب النفس ي واألمراض الجلدية
والتجميل والوجه والليزر .ال يقتصر تركيزنا على
جودة الرعاية الصحية ولكن ً
أيضا على أفضل
تجربة عالجية .الوقاية خير من العالج ومن ثم
فإننا نتبنى الوعي الصحي.

عالجات الجلد والتجميل -
خصم ٪15

مركز امينكير الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العروض متاحة لحاملي
البطاقات وأفراد األسرة
املباشرين .ال يسري العرض
مع أي عروض أخرى تحدث في
بعض األوقات .العرض ساري
خالل فترة العقد  1سنة.
يجب على عضو  /عائلة أبشر
إبراز بطاقتهم السارية قبل
االستفادة من الخصم.
التسجيل مطلوب خالل
الزيارة األولى وسيتم تحصيل
رسوم التسجيل ملرة واحدة
البالغة  55.00درهم من
األعضاء الحجز املسبق
مطلوب حسب توافر جداول
مواعيد األطباء واملعالجين.
سيتم تطبيق سياسات
العيادة لتأكيد املوعد وإلغاءه
على األعضاء.

2022-04-08

2021-04-08

نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية
الصحية  ،من الطب النفس ي واألمراض الجلدية
والتجميل والوجه والليزر .ال يقتصر تركيزنا على
جودة الرعاية الصحية ولكن ً
أيضا على أفضل
تجربة عالجية .الوقاية خير من العالج ومن ثم
فإننا نتبنى الوعي الصحي.

عالجات الوجه  -خصم ٪15

مركز امينكير الطبي

العروض متاحة لحاملي
البطاقات وأفراد األسرة
املباشرين .ال يسري العرض
مع أي عروض أخرى تحدث في
بعض األوقات .العرض ساري
خالل فترة العقد  1سنة.
يجب على عضو  /عائلة أبشر
إبراز بطاقتهم السارية قبل
االستفادة من الخصم.
التسجيل مطلوب خالل
الزيارة األولى وسيتم تحصيل
رسوم التسجيل ملرة واحدة
البالغة  55.00درهم من
األعضاء الحجز املسبق
مطلوب حسب توافر جداول
مواعيد األطباء واملعالجين.
سيتم تطبيق سياسات
العيادة لتأكيد املوعد وإلغاءه
على األعضاء.

2022-04-08

2021-04-08

الشارقة ,خور فكان ,اليرموك

تسوق

نسبة الخصم

الرجاء ابراز بطاقة ابشر

2022-04-30

2022-04-30

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

سكن

نسبة الخصم

ال يسري عذا العرض مع
العروض االخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

2021-04-06

نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية
الصحية  ،من الطب النفس ي واألمراض الجلدية
والتجميل والوجه والليزر .ال يقتصر تركيزنا على
جودة الرعاية الصحية ولكن ً
أيضا على أفضل
تجربة عالجية .الوقاية خير من العالج ومن ثم
فإننا نتبنى الوعي الصحي.

إزالة الشعر بالليزر  -خصم
 20٪إلى ٪30

مركز امينكير الطبي

خصم  % 15على جميع املنتجات

خصم  % 15على جميع
املنتجات

مؤسسة عذاري التجارية

ً
ً
ابتداء من الغرف الفاخرة وصوال إلى اإلطالالت
املهيبة لبرج خليفة ،ستجد أنه ال يوجد مثيل
ً
لفندق العنوان وسط املدينة .أهال بكم حيث
تتألق الحياة

خصم %20

فندق بوليفارد وسط
املدينة ش.ذ.م.م

دبي ,دبي ,الصفوح الثانية

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض عند
وجود عروض اخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,الصفوح الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

العرض ال يسري عند وجود
عروض اخرى

2021-12-31

2021-04-05

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

سكن

نسبة الخصم

ال يطبق هذا العرض عند
وجود عروض اخرى

2021-12-31

2021-04-05

2021-04-05

يعد قطار النخلة األحادي الطريقة األكثر شهرة
للتنقل عبر نخلة جميرا .إنه ليس مجرد شكل من
أشكال النقل .إنها رحلة تجريبية الستكشاف
املعالم املذهلة مع كل محطة.

خصم  %20على التذاكر

شركة النخلة  -جميرا
(ش.ذ.م.م)

يقع ذي فيو على ارتفاع  240متر على قمة الطابق
 52من برج ذا بالم تاور حيث يطل على منظر رائع
يدهش املشاهدين بحيث يمكنهم رؤية جزيرة
النخلة بشكل كامل من جميع االتجاهات باإلضافة
إلى شرفة خارجية تسمح للزوار برؤية الخليج
ً
العربي وما بعده .ويمكنك ايضا رؤية العديد من
خصم  %20على تذاكر الدخول ذا فيو ات ذا بالم .ذ.م.م
املعالم املوجودة في هذه املدينة الخالبة
استمتع باالمتيازات الفريدة في هذين البرجين
التوأمين البارزين اللذين يربطهما ٌ
جسر سماو ٌي
تصميم معمار ٍي فريد ،وتفضل بزيارتنا
رائع ذو
ٍ
حيث تتألق الحياة

خصم %20

االعنوان سكاي فيو ذ.م.م

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة ابشر
صالحة لالستفادة من
العرض اليسرى الخصم
بالتزامن مع اي عروض او
عروض ترويجية اخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها نقدا
يجب اجراء الحجز مباشرة
مع الفندق ومضمون
باستخدام بطاقة ائتمان
صالحة

2022-04-04

2021-04-05

فندق ريتز كارلتون دبي املركز املالي العاملي هو
فندق فاخر يتميز بديكور أنيق مع التركيز على
الفنون الحديثة التي صنعها مجتمع الفن الناش ئ
في املدينة .يقع هذا الفندق الخمس نجوم على بعد
محطة مترو واحدة فقط من دبي مول برج خليفة
ووسط مدينة دبي .ويضم  3مطاعم و  3تراسات
في الهواء الطلق .يمكن للضيوف ممارسة التمارين
في مركز اللياقة البدنية األكثر حداثة الذي يعمل
على مدار  24ساعة أو االسترخاء في سبا ريتز
كارلتون الصحي الهادئ .يوجد ً
أيضا مسبحان
خصم  %30على سعر البيع
للضيوف لالستمتاع بمسبح داخلي ومسبح
بالتجزئة للغرف واملساكن
موسمي على السطح.

فندق الريتزكارلتون مركز
دبي املالي العاملي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
األولى
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-03-20

2021-04-07

تأسست شركة الشامس ي القابضة في عام ، 2000
مع التركيز على تجارة األزياء بالتجزئة في دول
مجلس التعاون الخليجي .تمثل الشركة العالمات
التجارية العاملية مجهزة ببنية تحتية مالية وتجارية
سليمة  ،تسعى الشامس ي القابضة بانتظام إلى
تحقيق فرص التوسع في جميع أنحاء الشرق
األوسط .تمتلك الشركة اململوكة للعائلة شبكة
بيع بالتجزئة راسخة توفر بفعالية لعالماتها
التجارية الحالية منصة مناسبة للتطوير واألداء
املستمر بما يتجاوز التوقعات .تدير الشامس ي
القابضة ً
حاليا أكثر من ً 70
متجرا في دول مجلس
التعاون الخليجي  ،ويعمل بها أكثر من  500موظف خصم  %15على البضائع غير
املخفضة
متعدد الجنسيات.

انديز

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة ابشر
صالحة لالستفادة من
العرض اليسرى الخصم
بالتزامن مع اي عروض او
عروض ترويجية اخرى هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها نقدا
يجب اجراء الحجز مباشرة
مع الفندق ومضمون
باستخدام بطاقة ائتمان
صالحة

2022-04-01

2021-04-05

فندق ريتز كارلتون دبي املركز املالي العاملي هو
فندق فاخر يتميز بديكور أنيق مع التركيز على
الفنون الحديثة التي صنعها مجتمع الفن الناش ئ
في املدينة .يقع هذا الفندق الخمس نجوم على بعد
محطة مترو واحدة فقط من دبي مول برج خليفة
ووسط مدينة دبي .ويضم  3مطاعم و  3تراسات
في الهواء الطلق .يمكن للضيوف ممارسة التمارين
في مركز اللياقة البدنية األكثر حداثة الذي يعمل
على مدار  24ساعة أو االسترخاء في سبا ريتز
كارلتون الصحي الهادئ .يوجد ً
أيضا مسبحان
خصم  %30على اسعار الغرف فندق الريتزكارلتون مركز
للضيوف لالستمتاع بمسبح داخلي ومسبح
دبي املالي العاملي
والشقق الفندقية
موسمي على السطح.

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,الخبيص ي -
العين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,مطار الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

صالحة لجميع أعضاء أبشر

2022-03-20

2022-04-01

2021-04-07

2021-04-01

تأسست شركة الشامس ي القابضة في عام ، 2000
مع التركيز على تجارة األزياء بالتجزئة في دول
مجلس التعاون الخليجي .تمثل الشركة العالمات
التجارية العاملية مجهزة ببنية تحتية مالية وتجارية
سليمة  ،تسعى الشامس ي القابضة بانتظام إلى
تحقيق فرص التوسع في جميع أنحاء الشرق
األوسط .تمتلك الشركة اململوكة للعائلة شبكة
بيع بالتجزئة راسخة توفر بفعالية لعالماتها
التجارية الحالية منصة مناسبة للتطوير واألداء
املستمر بما يتجاوز التوقعات .تدير الشامس ي
القابضة ً
حاليا أكثر من ً 70
متجرا في دول مجلس
التعاون الخليجي  ،ويعمل بها أكثر من  500موظف خصم  %15على البضائع غير
املخفضة
متعدد الجنسيات.

دانوب هوم هي عالمة تجارية رائدة في مجال
تحسين املنازل وتأثيث املنزل مع وجود قوي
وحيوي ومتزايد في منطقة الشرق األوسط ومنطقة
الخليج وشبه القارة الهندية .تشتهر دانوب هوم
بالتزامها الراسخ بأعلى معايير خدمة العمالء ،
وجودة ال مثيل لها  ،وتصميمات رائعة الجمال  ،على املنتجات املخفضة حتى
35٪
وخدمات التجزئة املبتكرة

ايف روشيه

دانوب هوم

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
الرابعة
دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الرابعة

سيارات

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
الرابعة
دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الرابعة

سيارات

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
الرابعة
دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الرابعة

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يرجى إبراز بطاقة أبشر في
البداية ألحد مستشاري
الخدمة أو أعضاء دعم
العمالء

2022-04-01

يرجى إبراز بطاقة أبشر في
البداية ألحد مستشاري
الخدمة أو أعضاء دعم
العمالء

2022-04-01

يرجى إبراز بطاقة أبشر في
البداية ألحد مستشاري
الخدمة أو أعضاء دعم
العمالء

2022-04-01

2021-04-01

2021-04-01

2021-04-01

اصلح مكيفات هواء السيارات الصيانة والصلح
العام للمركبات ترميم (سمكرة) ودهان هياكل
املركبات تبديل زيوت املركبات نقل وقطر املركبات خصم  ٪20على جميع أنواع
املعطلة إصلح كهرباء السيارات إصلح ميكانيكي السيراميك  ،خدمات التلميع
والطالء.
للمركبات

قرقاش اوتو

اصلح مكيفات هواء السيارات الصيانة والصلح
العام للمركبات ترميم (سمكرة) ودهان هياكل
املركبات تبديل زيوت املركبات نقل وقطر املركبات
املعطلة إصلح كهرباء السيارات إصلح ميكانيكي
للمركبات

خصم  ٪10على جميع قطع
الغيار.

قرقاش اوتو

اصلح مكيفات هواء السيارات الصيانة والصلح
العام للمركبات ترميم (سمكرة) ودهان هياكل
املركبات تبديل زيوت املركبات نقل وقطر املركبات
املعطلة إصلح كهرباء السيارات إصلح ميكانيكي خصم  ٪20على جميع رسوم
العمالة.
للمركبات

قرقاش اوتو

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,الشامخه
أبوظبي ,ابو ظبي ,الشهامه
أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,مزيد
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,الذيد ,منطقة الذيد
الشارقة ,خور فكان ,زبارة
الشارقة ,كلباء ,خور كلباء
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,دبا الفجيرة ,غوب
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الراس  -دبي
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,املزهر األولى
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

تسوق

نسبة الخصم

ال يمكن الجمع بين العرض
والعروض األخرى سيتم
إعطاء قيمة الخصم في شكل
ً
منتجات مجانية بدال من
الخصم النقدي العرض
صالح على سعر التجزئة فقط

2022-03-09

2021-04-04

أجمل للعطور هي عالمة تجارية ذات تراث غني
اكتسبت من خالل ما يقرب من سبعة عقود من خصم على جميع منتجات 10٪
الخبرة واملعرفة في فن العطور املعقد .مبتكر أجمل ماعدا العود ودهن العود
حقيقي ورائد في إنشاء تسويق منتجات العطور
ويكون الخصم على شكل
منتجات مجانية
للعمالء العامليين

أجمل للعطور

2021-03-30

خياط جبل عرفات خياط جبل عرفات هو أحد
أعرق وأقدم محالت الخياطة في اإلمارات العربية
املتحدة .الخياط متخصص في الفساتين الرجالية
الوطنية .على مر السنين  ،وضعت أجيال من
األجداد واألبناء واألحفاد ثقتهم بنا وثقتهم بنا  ،وفي
املقابل  ،حافظنا على أفضل جودة للمنتجات
والخدمات .بدأت تجربتنا في مجال تخصيص
وتصنيع الفساتين اإلماراتية الوطنية في عام 1966
في متجر صغير يضم  3عمال فقط في سوق
الذهب في ديرة .منذ ذلك الحين  ،نمت "خياط
جبل عرفات" باستمرار حتى أصبحت من األسماء
الرائدة في مجال األلبسة الوطنية الرجالية بعشرة خصم  %20على كافة املنتجات
ً
عامال ً
عدا الكابات
ماهرا.
فروع و 140
أفضل ترامبولين وباركور بارك في دبي  ،كل من
يريد القفز  ،والقفز  ،والقفز  ،والقفز إلى املرح .خصم  %20على تذاكر الدخول

دبي ,دبي ,الطوار الثانية

تسوق

نسبة الخصم

اليسري الخصم مع اية
عروض أو خصومات أخرى

2022-03-31

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثالثة

ترفيه

نسبة الخصم

ال يمكن تطبيقه عند وجود
عروض اخرى

2022-03-31

2021-03-28

خياط جبل عرفات

سترست مانكس

دبي ,دبي ,القوز الصناعية األولى

ترفيه

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض عند
وجود عروض اخرى

2022-03-31

2021-03-28

أكبر حديقة داخلية في فالتبالي في دبي متعة
قصوى لألطفال والكبار

خصم  %20على التذاكر

اير مانيكس

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
معيريض الجديدة

صحة

خصم ثابت

على جميع الخدمات 15%
التجميل النسائية

2021-12-31

2021-03-28

مركز تجميل نسائي متكامل

مركز تجميل نسائي متكامل

مركز ايفاري للتجميل

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم ثابت

لخياطة وتفصيل 15%
%العباءات النسائية و 40
على العباءات الجاهزة

2022-03-21

2021-03-28

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
خزام

صحة

خصم ثابت

لجميع الخدمات 15%
املقدمة بالصالون

2021-12-31

2021-03-28

خياطة وتفصيل العباءات النسائية وبيع العباءات خياطة وتفصيل العباءات
النسائية وبيع العباءات الجاهزة
الجاهزة
صالون تجميل نسائي و سبا

مركز التجميل النسائي وسبا

الهدف للعباءات
مركز ريفيرا للتجميل

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الصفا األولى

تسوق

نسبة الخصم

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-03-25

2021-03-25

هذا العرض غير صالح عندما
يكون هناك عرض آخر

2022-03-31

2021-03-22

تجارة الزهور الطبيعية والصناعية وتغليف
الهدايا وتجارة الحلويات والشوكوالتة

خصم على الفاتورة 15٪
النهائية في املحل

نحن محطتك املتاكمله للدهن العود والعطور
العربيه والعود ؛ وتعتبر شركه دار الكمبودى
واحدة من افضل واكبر الشركات املستقلين فى
االمارات العربيه املتحدة ؛ نهدف دائما لتقدم
وتقديم االفضل من دهن العود والعطور العربيه
الفاخرة والعود ؛ بسعر مقبول نعرض اكثر من
 180منتج من العود والدهن والعطور ؛ والكثير
غيرها ؛ نقدم منتجات بعنايه فائقه عبر االختيار
على مجال واسع ؛ ونقدم لعمالئنا بصفتنا
السلطه الرائده فى دهن العود والعطور العربيه
والعود تجربه تسويق مستمره عبر خدمة عمالء خصم  %50على التوله للعود
والعطور
منقطعة النظير ،

ود آند ود فالورز ش.م.م

دار الكمبودي لتجارة
العود (فرع)

أبوظبي ,العين ,اليحر

سياحة و سفر

نسبة الخصم

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

األسعار تخضع للضرائب
املطبقة * .ال يسري العرض
خالل العطالت الرسمية
لدولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،والتواريخ املحظورة
في الفندق ويخضع للتوافر.
للحجوزات الجديدة فقط .ال
يمكن دمجها مع أي عروض
أخرى .يجب مشاركة معرف
الشركة الساري عند الحجز
ويجب تقديم األصل عند
تسجيل الوصول • .يجب على
جميع الضيوف االتصال بهم
ً
مسبقا للتحقق من توفر
املنتجع لن يستفيد أي ضيف
من خصم  Aberما لم ُيظهر
لنا طلبه مع خيار االسترداد

2021-12-31

2021-09-16

حجوزات الفنادق و 15%
الباكيجات السياحية

2022-03-17

2021-03-22

عروض أبشر الخاصة خصم  ٪10على حجوزات
الغرف ً
بناء على أفضل األسعار املتاحة خصم
 15٪على عالج السبا  ٪10خصم على أنشطة
املنتجع

الشتاءاسعار ابشر الخاصة
بفصل

منتجع تالل العين

حجوزات الفنادق و الباكيجات السياحية

حجوزات الفنادق والباكيجات
السياحية

عزام للسفر واسياحة

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

الطلب االول من الجروسر
عند شراء  100درهم كحد
أدنى ينطبق على متاجر
محددة

2022-03-21

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-03-20

2021-03-21

2021-04-07

الجروسر تطبيق محلي اونالين خاص بتوصيل
البقالة داخل اإلمارات العربية املتحدة خالل
ساعة أو ساعتين فقط .يقوم العمالء بالطلب من
تطبيق الجروسر من املتاجر الشريكة و يتم
تحضيرها وتسليمها من قبل فرق مدربة.جمعيات،
هيبر ماركت ،مخابز ،مالحم ،محالت عاملية و أكثر! خصم  30درهم مع أول طلب

الجروسر

تأسست شركة الشامس ي القابضة في عام ، 2000
مع التركيز على تجارة األزياء بالتجزئة في دول
مجلس التعاون الخليجي .تمثل الشركة العالمات
التجارية العاملية أوكايدي أوبيبي ،فينتش ي و بارفوا
و ديسيجوال .مجهزة ببنية تحتية مالية وتجارية
سليمة  ،تسعى الشامس ي القابضة بانتظام إلى
تحقيق فرص التوسع في جميع أنحاء الشرق
األوسط .تمتلك الشركة اململوكة للعائلة شبكة
بيع بالتجزئة راسخة توفر بفعالية لعالماتها
التجارية الحالية منصة مناسبة للتطوير واألداء
املستمر بما يتجاوز التوقعات .تدير الشامس ي
القابضة ً
حاليا أكثر من ً 70
متجرا في دول مجلس
التعاون الخليجي  ،ويعمل بها أكثر من  500موظف خصم  %15على البضائع غير
املخفضة
متعدد الجنسيات.

جاكادي

دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-03-20

2021-04-07

تأسست شركة الشامس ي القابضة في عام ، 2000
مع التركيز على تجارة األزياء بالتجزئة في دول
مجلس التعاون الخليجي .تمثل الشركة العالمات
التجارية العاملية أوكايدي أوبيبي ،فينتش ي و بارفوا
و ديسيجوال .مجهزة ببنية تحتية مالية وتجارية
سليمة  ،تسعى الشامس ي القابضة بانتظام إلى
تحقيق فرص التوسع في جميع أنحاء الشرق
األوسط .تمتلك الشركة اململوكة للعائلة شبكة
بيع بالتجزئة راسخة توفر بفعالية لعالماتها
التجارية الحالية منصة مناسبة للتطوير واألداء
املستمر بما يتجاوز التوقعات .تدير الشامس ي
القابضة ً
حاليا أكثر من ً 70
متجرا في دول مجلس
التعاون الخليجي  ،ويعمل بها أكثر من  500موظف خصم  %15على البضائع غير
املخفضة
متعدد الجنسيات.

أوكايدي أوبايبي

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-03-20

2021-04-07

تأسست شركة الشامس ي القابضة في عام ، 2000
مع التركيز على تجارة األزياء بالتجزئة في دول
مجلس التعاون الخليجي .تمثل الشركة العالمات
التجارية العاملية أوكايدي أوبيبي ،فينتش ي و بارفوا
و ديسيجوال .مجهزة ببنية تحتية مالية وتجارية
سليمة  ،تسعى الشامس ي القابضة بانتظام إلى
تحقيق فرص التوسع في جميع أنحاء الشرق
األوسط .تمتلك الشركة اململوكة للعائلة شبكة
بيع بالتجزئة راسخة توفر بفعالية لعالماتها
التجارية الحالية منصة مناسبة للتطوير واألداء
املستمر بما يتجاوز التوقعات .تدير الشامس ي
القابضة ً
حاليا أكثر من ً 70
متجرا في دول مجلس
التعاون الخليجي  ،ويعمل بها أكثر من  500موظف خصم  %15على البضائع غير
املخفضة
متعدد الجنسيات.

بارفوا

تأسست شركة الشامس ي القابضة في عام ، 2000
مع التركيز على تجارة األزياء بالتجزئة في دول
مجلس التعاون الخليجي .تمثل الشركة العالمات
التجارية العاملية أوكايدي أوبيبي ،فينتش ي و بارفوا
و ديسيجوال .مجهزة ببنية تحتية مالية وتجارية
سليمة  ،تسعى الشامس ي القابضة بانتظام إلى
تحقيق فرص التوسع في جميع أنحاء الشرق
األوسط .تمتلك الشركة اململوكة للعائلة شبكة
بيع بالتجزئة راسخة توفر بفعالية لعالماتها
التجارية الحالية منصة مناسبة للتطوير واألداء
املستمر بما يتجاوز التوقعات .تدير الشامس ي
القابضة ً
حاليا أكثر من ً 70
متجرا في دول مجلس
التعاون الخليجي  ،ويعمل بها أكثر من  500موظف خصم  %15على البضائع غير
املخفضة
متعدد الجنسيات.

قم بتقديم العرض في تطبيق-
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2022-03-20

2021-04-07

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تعليم

خصم ثابت

لحاملي بطاقة أبشر

2022-03-17

2021-03-17

بيع الكتب والقرطاسية واالدوات املكتبية

دبي ,دبي ,املرر

تسوق

نسبة الخصم

ال يطبق عند وجود عرض اخر

2022-03-31

2021-03-17

محل للخياطة والتطريز تم انشأه عام 2019

خصم  %10على خدمة التطريز ال لونا للخياطة والتطريز

دبي ,دبي ,املرر

تسوق

نسبة الخصم

ال يطبق عند وجود عرض اخر

2022-03-31

2021-03-17

محل للخياطة والتطريز تم انشأه عام 2019

خصم على خدمة الخياطة  15٪ال لونا للخياطة والتطريز

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

يجب طلب استرداد او
استبدال في غضون  48ساعة
من استالم املنتج

2022-03-16

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

2021-03-16

تقدم كبسوالت إنكابسوالتي للقهوة والشاي إلى
اإلمارات العربية املتحدة أفضل مجموعة متنوعة
من كبسوالت القهوة اإليطالية .نحن نقدم رفاهية
ميسورة التكلفة ألولئك الذين يحبون اإلسبرسو
اللذيذ في راحة منازلهم.

خصم %15

خصم  ٪ 15على جميع
املنتجات.

فنس ي
مكتبة الحرمين

Encapsulate Coffee
and Tea Capsules

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-03-14

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

تسوق

نسبة الخصم

تتم مراجعة  3مرات فقط
بدون رسوم

2022-03-31

2021-03-14

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ال يسترجع املبلغ املدفوع عند
االلغاء

2022-03-31

2021-03-14

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

تسوق

نسبة الخصم

مراجعة وتعديل التصميم 3
مرات

2022-03-31

2021-03-14

2021-03-14

نحن في حامل املسك نعترف بتقديم املنتجات /
الخدمات املذكورة أعاله لجميع املوظفين
اإلماراتيين العاملين في القطاع الخاص

عروض على منتجات 30%
حامل املسك التجارية من
العطور والعود والبخور
ومستحضرات التجميل

فوج تاون هو أكثر من مجرد صديقك التقني على
اإلنترنت  ،فوج تاون هو شريكك في األعمال
التجارية املليئة بالنجاح  ،كل ذلك يساعد
األشخاص على بدء أعمالهم التجارية .هذا دليل
يمكن ألي شخص الوصول إليه بسهولة
باستخدام قوة اإلنترنت

خصم  %20على خدمات
الطباعة

فوج تاون هو أكثر من مجرد صديقك التقني على
اإلنترنت  ،فوج تاون هو شريكك في األعمال
التجارية املليئة بالنجاح  ،كل ذلك يساعد
األشخاص على بدء أعمالهم التجارية .هذا دليل
يمكن ألي شخص الوصول إليه بسهولة
باستخدام قوة اإلنترنت

األنشطة السياحية حسب
الباقات

فوج تاون هو أكثر من مجرد صديقك التقني على
اإلنترنت  ،فوج تاون هو شريكك في األعمال
التجارية املليئة بالنجاح  ،كل ذلك يساعد
األشخاص على بدء أعمالهم التجارية .هذا دليل
يمكن ألي شخص الوصول إليه بسهولة
باستخدام قوة اإلنترنت

خصم  ٪20على جميع
تطبيقات الويب والجوال

حامل املسك التجارية
ذ.م.م

فوج تاون

فوج تاون

فوج تاون

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-13

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-14

2021-03-13

2021-03-13

ي دورز هي اآلن واحدة من أكبر الشركات املوردة
لألبواب املشاركة في تجارة األبواب الداخلية
والخارجية وإطارات األبواب دون انقطاع منذ عام
 .2018تسعى آي دورز جاهدة لتعزيز تقليد
االبتكار الذي يختبر باستمرار حدود فن صناعة
األبواب من خالل إنجازاته الرائدة في طليعة
التكنولوجياً .
ووفقا للتقنيات الحرفية النبيلة ،
فإن صانعي األبواب والحرفيين الرئيسيين يديمون
ً
يوما بعد يوم  ،واإليماءات الخالدة  ،ويضفيون
أعينهم الحادة والبراعة على فن صناعة األبواب مع
البقاء على اطالع على أحدث التطورات
التكنولوجية.

خصم  %15على الفاتورة
اإلجمالية

آي دورز للتجارة

أنشطتنا هي في األساس جت سكي  ،فالي بورد ،
وزورق سريع .نحن نوفر لعمالئنا فقط معدات
جديدة ً
تماما وجميع املدربين لدينا معتمدين
ً
تماما 9 .زالجات نفاثة في املوقع  6 +زالجات نفاثة
في املخزن (ياماها في اكس  2 )20202لوح علوي
خصم  %20على جميع األنشطة نيمو للرياضات املائية
وقارب سريع واحد.

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

طب

نسبة الخصم

لخدمات التلقيح 15%
الصناعي (باستثناء االستشارة
واملستهلكات واألدوية) إبراز
العرض في تطبيق أبشر عند
الكاشير ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-03-11

2021-03-11

ّ
تم تأسيس مستشفى قرقاش في عام  ،2019وهو
أول مستشفى تؤسسه امرأة إماراتية رائدة في
مجالها على مستوى دولة اإلمارات العربية
املتحدة ٬ويختص املستشفى في تقديم خدمات
الرعاية الصحية للنساء واألطفال ،إذ يقدم
عدد من التخصصات الطبية
خدماته املتميزة عبر ٍ
املتنوعة ،وخدمات الرعاية الصحية من املستوى
الثالثُ .وي ّ
عد املستشفى ً
مركزا للتميز الطبي،
ً
وتتويجا للمسيرة الحافلة بالنجاحات واإلنجازات
الكبيرة التي حققتها الدكتورة حسنية قرقاش
–مؤسس املستشفى ،-إلى جانب خبراتها الطبية
الواسعة في مجاالت اإلخصاب املخبري (التلقيح
الصناعي) وأمراض النساء والتوليد والصحة
لخدمات التلقيح الصناعي 15%
العامة.

مستشفى قرقاش

ّ
تم تأسيس مستشفى قرقاش في عام  ،2019وهو
أول مستشفى تؤسسه امرأة إماراتية رائدة في
مجالها على مستوى دولة اإلمارات العربية
املتحدة ٬ويختص املستشفى في تقديم خدمات
الرعاية الصحية للنساء واألطفال ،إذ يقدم
عدد من التخصصات الطبية
خدماته املتميزة عبر ٍ
املتنوعة ،وخدمات الرعاية الصحية من املستوى
الثالثُ .وي ّ
عد املستشفى ً
مركزا للتميز الطبي،
ً
وتتويجا للمسيرة الحافلة بالنجاحات واإلنجازات
الكبيرة التي حققتها الدكتورة حسنية قرقاش
–مؤسس املستشفى ،-إلى جانب خبراتها الطبية
الواسعة في مجاالت اإلخصاب املخبري (التلقيح
الصناعي) وأمراض النساء والتوليد والصحة
العامة.

للخدمات الطبية 30%
املدفوعة

مستشفى قرقاش

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2025-03-31

2021-03-10

مكافحة جميع انواع الحشرات تنظيف بالتصهير
والتعقيم تنظيف وتعقيم وتطهير خزنات املياه

خصم خاص للعقود 20%
السنوية

القمة الذهبية لخدمات
املبانى

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2025-03-31

2021-03-10

مكافحة جميع انواع الحشرات التنظيف
بالتصهير والتعقيم تنظيف وتعقيم وتطهير خزنات
املياه

لالفراد العادين 15%

عجمان ,عجمان ,الحميدية

تسوق

نسبة الخصم

ال يمكن االستفادة من
الخصم عند اختيار عروض
أو خصومات أخرى من
عضوية أخرى

2022-03-31

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

طب

نسبة الخصم

للخدمات الطبية 30%
املدفوعة (باستثناء
املستهلكات واألدوية) إبراز
العرض في تطبيق أبشر عند
الكاشير ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-03-11

2021-03-11

2021-03-10

متجر بيع بالتجزئة لترتيبات حلوى الشوكوالتة
وصواني الزهور

القمة الذهبية لخدمات
املبانى

فابي الرويالي
خصم  ٪20على إجمالي فاتورة
لصناعةالحلويات-ذ.م.م
الشراء عند إبراز الهوية

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

ليس في املبيعات والضروريات

2022-03-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

الخصم يسري داخل املطاعم
والطلبات الخارجية

2022-03-10

2021-03-10

2021-03-10

إيلي جونيور هو متجرك الوحيد املتميز في الشرق
األوسط لجميع احتياجاتك األساسية وأسلوب
حياتك لرحلة األبوة واألمومة" نحن نقدم أفضل
العالمات التجارية من جميع أنحاء أوروبا مع
التركيز على الجودة  ،ولدينا ألعاب خشبية رائعة
وتصميمات داخلية وأزياء  ،األساسيات  ،ويمكننا
خصم  ٪15على مالبس ولوازم
تخصيص معظم منتجاتنا  ،وتقديم أفضل
ً
االطفال
الهدايا .نريد أن نجعل حياة األطفال أكثر جماال.

إيلي جونيور

افتتح مطعم بيت املندي أبوابه في عام ، 2001
وهو يقدم املأكوالت العربية التقليدية محلية
الصنع إلثارة التعليقات في اإلمارات العربية
املتحدة منذ ذلك الحين .إنه نتيجة شغف العائلة
بالطعام والوصفات العربية األصيلة الشهية التي
ً
بتفان وحب .أصبح املندي
يتم تحضيرها تقليديا ٍ
ً
مشهورا ومنذ ذلك الحين  ،أصبحنا
الخاص بنا
أحد أكثر العالمات التجارية املحلية شهرة في
صناعة املواد الغذائية في اإلمارات العربية املتحدة
وتم االعتراف بنا كسلسلة أغذية مندي األكثر
شهرة في اإلمارات العربية املتحدة .نحن نفخر
بأنفسنا إلبتكار طعام أصيل وتجربة تترك بصمة
على ضيوفنا الذين يأتون لزيارتنا  ،ليس فقط من
خصم  %15على قيمة الفاتورة
خالل طعامنا ولكن من خالل تقاليدنا

مطعم بيت املندي فرع

دبي ,دبي ,أم الشيف

سياحة و سفر

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-03-31

2021-03-07

يقع فندق ليمون تري  ،دبي على طريق الوصل ،
وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد من شاطئ جميرا
املفتوح وشارع الشيخ زايد  ،ويتمتع بموقع
استراتيجي بالقرب من العديد من الوجهات
السياحية الشهيرة وعلى مسافة متساوية من كل
من الخليج التجاري وأبراج بحيرة الجميرا .
املنطقتان التجاريتان الرئيسيتان في دبي .يتميز
فندق ليمون تري  ،دبي بتصميمات داخلية
عصرية وخدمة سلسة .يوفر الفندق  114غرفة
تجهيزا ً
ً
جيدا ً ،
جنبا إلى جنب مع مقهى
مجهزة
متعدد املأكوالت  ،ليمون ،تكمله صالة جميلة في
الهواء الطلق .غرفة االجتماعات متاحة لتلبية
ً
مسبحا
احتياجات رجال األعمال .كما يضم
ً
ً
ومركزا للياقة البدنية ُمجهز خصم على أفضل األسعار 20٪
منعشا على السطح
تجهيزا ً
ً
جيدا للحفاظ على شعورك باالنتعاش مثل ٪املتاحة على املوقع خصم 20
على املأكوالت واملشروبات
الليمون.

فندق ليمون تري

دبي ,دبي ,الجداف

سياحة و سفر

نسبة الخصم

حسب شروط املوقع

2022-03-31

2021-03-07

عندما تقيم في فندق اليمنت فإنك تتوقع أجواء
منزلية ال مثيل لها استمتع بغرف فسيحة مع
مطابخ صغيرة مخططة بعناية وخيارات طعام
صحي ومساحات مشرقة ومفتوحة سواء كنت
ً
مسافرا بغرض
عائلة لديها حيوانات أليفة أو
ً
العمل ولديك جدول أعمال كامل كن مرتاحا خصم ثابت على أفضل األسعار
املتاحة على اإلنترنت
ملعرفة أنه يمكنك العيش في عنصرك كل يوم

اليمينت باي ويستين
الجداف ش.ذ.م.م

دبي ,دبي ,جميرا األولى

مطاعم

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-06

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

 سنوات ًبناء على الحزمة 7
تأتي جميع املنتجات بضمان
ً
ملدة  3املختارةً .
مجانيا
دعما
ملدة عام واحد لجميع
، Smart Citizensالباقات
تقدم وسنة إضافية لباقات
.بيتا و هيماالياز و ميجالودون

2022-04-05

2021-03-06

2021-03-05

يقع دكتور جوس في شارع جميرا منطقة امليناء دبي
حيث يمكنك الحصول على األطعمة الطبيعية
والطازجة والصحية  %100بنكهات رائعة ،
عصائر  ،آنجوس برغر والبيرغر الكيتو كما يوجد
لدينا اآلنجوس هوت دوغ والكثير من
السندويشات والوجبات الخفيفة والعصائر
الطبيعية حيث تعطيك الطاقة والحيوية كما
يمكنكم االستمتاع بمذاق الوافلز والكريب مع
خصم  %20على كافة املنتجات
الشوكوالة

دكتور جوس كافيه

تطبيق مجاني ذكي  1بوابة ذكية (السلكية) 5
مستشعر الباب الذكي  3مستشعر النافذة الذكية
 2جهاز استشعار الدخان الذكي  3جهاز استشعار
تسرب املياه الذكي  3جهاز استشعار درجة الحرارة
والرطوبة الذكية  PIR 3مستشعر الحركة الذكي 2
مستشعر الغاز الذكي  3كاميرا داخلية ذكية 5
مفتاح الضوء الذكي  1الستارة الذكية  1جهاز
تحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء الذكي 3
مقبس كهربائي ذكي  3جرس الباب الذكي مع كاميرة
مع  /شاشة  NVR 1كاميرات ذكية  2 4جهاز
تغذية الحيوانات األليفة الذكي  1قفل الباب
الذكية  1صمام املياه الذكي  1مكنسة روبوت ذكية

سمارت سيتيزنس

باقة امليجالودون

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

 سنوات ًبناء على الحزمة 7
تأتي جميع املنتجات بضمان
ً
ملدة  3املختارةً .
مجانيا
دعما
ملدة عام واحد لجميع
، Smart Citizensالباقات
تقدم وسنة إضافية لباقات
.بيتا و هيماالياز و ميجالودون

2022-04-05

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

 سنوات ًبناء على الحزمة 7
تأتي جميع املنتجات بضمان
ً
ملدة  3املختارةً .
مجانيا
دعما
ملدة عام واحد لجميع
، Smart Citizensالباقات
تقدم وسنة إضافية لباقات
.بيتا و هيماالياز و ميجالودون

2022-04-05

2021-03-05

2021-03-05

تطبيق مجاني ذكي  1بوابة ذكية (السلكية) 4
مستشعر الباب الذكي  3مستشعر النافذة الذكية
 2جهاز استشعار الدخان الذكي  3جهاز استشعار
تسرب املياه الذكي  3جهاز استشعار درجة الحرارة
والرطوبة الذكية  PIR 3مستشعر الحركة الذكي 1
مستشعر الغاز الذكي  2كاميرا داخلية ذكية 4
مفتاح الضوء الذكي  1الستارة الذكية  1جهاز
تحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء الذكي 2
مقبس كهربائي ذكي  2جرس الباب الذكي مع كاميرة
مع  /شاشة  NVR 1كاميرات ذكية  1 4جهاز
تغذية الحيوانات األليفة الذكي  1قفل الباب
الذكية  1صمام املياه الذكي

باقة الهيماالياز

تطبيق مجاني ذكي  1بوابة ذكية (السلكية) 3
مستشعر الباب الذكي  2مستشعر النافذة الذكية
 2جهاز استشعار الدخان الذكي  2جهاز استشعار
تسرب املياه الذكي  2جهاز استشعار درجة الحرارة
والرطوبة الذكية  PIR 3مستشعر الحركة الذكي 1
مستشعر الغاز الذكي  2كاميرا داخلية ذكية 3
مفتاح الضوء الذكي  1الستارة الذكية  1جهاز
تحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء الذكي 2
مقبس كهربائي ذكي  2جرس الباب الذكي مع كاميرة
مع  /شاشة  NVR 1كاميرات ذكية  1 4جهاز
تغذية الحيوانات األليفة الذكي

باقة بيتا

سمارت سيتيزنس

سمارت سيتيزنس

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

 سنوات ًبناء على الحزمة 7
تأتي جميع املنتجات بضمان
ً
ملدة  3املختارةً .
مجانيا
دعما
ملدة عام واحد لجميع
، Smart Citizensالباقات
تقدم وسنة إضافية لباقات
.بيتا و هيماالياز و ميجالودون

2022-04-05

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

ً
ً
مجانيا ملدة عام واحد
دعما
لجميع الباقاتSmart ،
 Citizensتقدم وسنة إضافية
لباقات بيتا و هيماالياز و
ميجالودون.

2022-04-05

2021-03-05

2021-03-05

تطبيق مجاني ذكي  1بوابة ذكية (السلكية) 3
مستشعر الباب الذكي  2مستشعر النافذة الذكية
 2جهاز استشعار الدخان الذكي  2جهاز استشعار
تسرب املياه الذكي  2جهاز استشعار درجة الحرارة
والرطوبة الذكية  PIR 2مستشعر الحركة الذكي 1
مستشعر الغاز الذكي  1كاميرا داخلية ذكية 3
مفتاح الضوء الذكي  1الستارة الذكية  1جهاز
تحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء الذكي 2
مقبس كهربائي ذكي  1جرس الباب الذكي مع /
شاشة  NVR 1كاميرات ذكية 4

باقة السمكة الذهبية

تطبيق مجاني ذكي  1بوابة ذكية (السلكية) 2
مستشعر الباب الذكي  1مستشعر النافذة الذكية
 2جهاز استشعار الدخان الذكي  1جهاز استشعار
تسرب املياه الذكي  2جهاز استشعار درجة الحرارة
والرطوبة الذكية  PIR 2مستشعر الحركة الذكي 1
مستشعر الغاز الذكي  1كاميرا داخلية ذكية 2
مفتاح الضوء الذكي  1الستارة الذكية  1جهاز
تحكم عن بعد باألشعة تحت الحمراء الذكي 1
مقبس كهربائي ذكي

باقة بيت الفن

سمارت سيتيزنس

سمارت سيتيزنس

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

مجانية الصيانة والضمان
تركيب مجاني

2022-04-05

دبي ,دبي ,جميرا األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ابراز بطاقة ابشر عند
الوصول او لطلب الخصم في
املطعم

2022-03-31

دبي ,دبي ,الجداف

سكن

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-06

2021-03-05

2021-03-04

2021-03-04

تطبيق مجاني ذكي  1بوابة ذكية (السلكية) 1
مستشعر الباب الذكي  1مستشعر النافذة الذكية
 1جهاز استشعار الدخان الذكي  1جهاز استشعار
تسرب املياه الذكي  1جهاز استشعار درجة الحرارة
والرطوبة الذكية  PIR 1مستشعر الحركة الذكي 1
مستشعر الغاز الذكي  1كاميرا داخلية ذكية 1
مفتاح الضوء الذكي

باقة ألفا

من افضل سعر للغرف على املوقع الرسمي  ٤٥%من افضل سعر للغرفة 45%
على املوقع الرسمي للفندق
للفندق

سمارت سيتيزنس

فندق بيتش ووك

يعتبر مستشارو جريس هوم لالستشارات
الهندسية والعمارة ً
روادا في مجال التخطيط
املعماري والعمراني  .لدينا خبرة واسعة ألكثر من
ً 20
عاما في مجال الهندسة املعمارية .يلتزم
موظفونا بتقديم درجة احترافية عالية من الجودة
والكمال والكف اءة في تطوير الحلول املعمارية
والهندسية املتكاملة في تصميم املباني والهندسة
خصم  %30على خدمات
على أساس الحضارة املعاصرة مع الحف اظ على
القيم التق ليدية  .البيئة واالستدامة مع مراعاة االستشارات الهندسية للبنايات
التجارية والصناعية ملرحلة جريس هوم لالستشارات
متطلبات عمالئنا من أجل تحقيق األهداف
الهندسية والعمارة
التصميم واالشراف
الوظيفية والجمالية لكل مشروع على حدة

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

العرض صالح في جميع أفرع
نار كافيه إبراز العرض في
تطبيق أبشر عند الكاشير ال
يسري هذا العرض بالتزامن
مع أي عروض أخرى اليمكن
تحويل العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-02

يسري العرض في جميع
متاجر سوبر دراي باستثناء
أوتليت مول وأوتليت فيليج
وعلى البضائع ذات السعر
الكامل فقط قدم العرض في
تطبيق أبشر عند الصراف
هذا العرض غير ساري مع أي
عروض أخرى ال يمكن تحويل
العروض تحت أي ظرف من
الظروف أو استبدالها ً
نقدا

2022-03-02

2021-03-02

2021-03-02

نار كافيه هو أحد املقاهي التابعة ملجموعة
الخياط وحدات األعمال في مجموعة الخياط
لالستثمار لديها شراكات مع مجموعة واسعة من
الشركاء العامليين والعالمات التجارية العاملية
الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك الذين هم من
بين القادة في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي ً
قدما من
خالل إضافة قيمة في كل مرحلة من مراحل
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
العالقة  ،وتحديد فرص النمو باستمرار.

سوبردراي ستور هو أحد املحالت التابعة
ملجموعة الخياط وحدات األعمال في مجموعة
الخياط لالستثمار لديها شراكات مع مجموعة
واسعة من الشركاء العامليين والعالمات التجارية
العاملية الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك الذين
هم من بين القادة في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي
ً
قدما من خالل إضافة قيمة في كل مرحلة من
مراحل العالقة  ،وتحديد فرص النمو باستمرار.

خصم على البضائع ذات 30%
السعر الكامل

نار كافيه

سوبردراي ستور

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

دبي ,دبي ,القوز الثانية
دبي ,دبي ,الورقاء الثالثة
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يسري العرض في جميع أفرع
متاجر بيتي باتو وعلى
البضائع ذات السعر الكامل
فقط إبراز العرض في تطبيق
أبشر عند الكاشير ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-02

العرض صالح في جميع أفرع
إل كافيه دي روما إبراز
العرض في تطبيق أبشر عند
الكاشير ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-03-02

2021-03-02

2021-03-02

بيتي باتو للتجارة العامة هو أحد املحالت التابعة
ملجموعة الخياط وحدات األعمال في مجموعة
الخياط لالستثمار لديها شراكات مع مجموعة
واسعة من الشركاء العامليين والعالمات التجارية
العاملية الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك الذين
هم من بين القادة في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي
ً
قدما من خالل إضافة قيمة في كل مرحلة من
مراحل العالقة  ،وتحديد فرص النمو باستمرار

خصم على البضائع ذات 30%
السعر الكامل

إل كافيه دي روما هو أحد املقاهي التابعة
ملجموعة الخياط وحدات األعمال في مجموعة
الخياط لالستثمار لديها شراكات مع مجموعة
واسعة من الشركاء العامليين والعالمات التجارية
العاملية الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك الذين
هم من بين القادة في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي
ً
قدما من خالل إضافة قيمة في كل مرحلة من
مراحل العالقة  ،وتحديد فرص النمو باستمرار .خصم  %20على إجمالي الفاتورة

بيتي باتو للتجارة العامة

إل كافيه دي روما

دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح في جميع متاجر
بي فت وعلى البضائع ذات
السعر الكامل فقط إبراز
العرض في تطبيق أبشر عند
الكاشير ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-03-02

دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح في جميع متاجر
بي فت وعلى البضائع ذات
السعر الكامل فقط إبراز
العرض في تطبيق أبشر عند
الكاشير ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-03-02

2021-03-02

2021-03-02

بي فت هو أحد املحالت التابعة ملجموعة الخياط
وحدات األعمال في مجموعة الخياط لالستثمار
لديها شراكات مع مجموعة واسعة من الشركاء
العامليين والعالمات التجارية العاملية الشهيرة.
هدفنا هو تحديد أولئك الذين هم من بين القادة
في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي ً
قدما من خالل
إضافة قيمة في كل مرحلة من مراحل العالقة  ،خصم  ٪15على أجهزة القلب /
القوة
وتحديد فرص النمو باستمرار.

بي فت

بي فت هو أحد املحالت التابعة ملجموعة الخياط
وحدات األعمال في مجموعة الخياط لالستثمار
لديها شراكات مع مجموعة واسعة من الشركاء
العامليين والعالمات التجارية العاملية الشهيرة.
هدفنا هو تحديد أولئك الذين هم من بين القادة
في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي ً
قدما من خالل
إضافة قيمة في كل مرحلة من مراحل العالقة ،
وتحديد فرص النمو باستمرار

بي فت

خصم  ٪25على املالبس
واالكسسوارات واملكمالت
الغذائية

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

مطاعم

نسبة الخصم

العرض صالح في جميع
مطاعم برجرفيول إبراز
العرض في تطبيق أبشر عند
الكاشير ال يسري هذا العرض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
اليمكن تحويل العروض الي
ً
ظرف أو استبدالها نقدا

2022-03-02

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

يسري العرض في متجر ال
مارتينا دبي مول وعلى
البضائع ذات السعر الكامل
فقط إبراز العرض في تطبيق
أبشر عند الكاشير ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-02

2021-03-02

2021-03-02

برجرفيول هو أحد املطاعم التابعة ملجموعة
الخياط وحدات األعمال في مجموعة الخياط
لالستثمار لديها شراكات مع مجموعة واسعة من
الشركاء العامليين والعالمات التجارية العاملية
الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك الذين هم من
بين القادة في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي ً
قدما من
خالل إضافة قيمة في كل مرحلة من مراحل
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
العالقة  ،وتحديد فرص النمو باستمرار

المارتينا للتجارة هي احدى الشركات التابعة
ملجموعة الخياط وحدات األعمال في مجموعة
الخياط لالستثمار لديها شراكات مع مجموعة
واسعة من الشركاء العامليين والعالمات التجارية
العاملية الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك الذين
هم من بين القادة في فئاتهم الخاصة  ،واملض ي
ً
قدما من خالل إضافة قيمة في كل مرحلة من
مراحل العالقة  ،وتحديد فرص النمو باستمرار

خصم على البضائع ذات 30%
السعر الكامل

برجرفيول

المارتينا للتجارة

دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

العرض صالح في جميع متاجر
إيه دي إل لتجارة املالبس
وعلى البضائع ذات السعر
الكامل فقط إبراز العرض في
تطبيق أبشر عند الكاشير ال
يسري هذا العرض بالتزامن
مع أي عروض أخرى اليمكن
تحويل العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-03-02

2021-03-02

إيه دي إل لتجارة املالبس هي احدى الشركات
التابعة ملجموعة الخياط وحدات األعمال في
مجموعة الخياط لالستثمار لديها شراكات مع
مجموعة واسعة من الشركاء العامليين والعالمات
التجارية العاملية الشهيرة .هدفنا هو تحديد أولئك
الذين هم من بين القادة في فئاتهم الخاصة ،
واملض ي ً
قدما من خالل إضافة قيمة في كل مرحلة
خصم على البضائع ذات 25%
من مراحل العالقة  ،وتحديد فرص النمو
إيه دي إل لتجارة املالبس
السعر الكامل
باستمرار.

أم القيوين ,أم القيوين,
الروضة  -أم القيوين

سكن

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر -
صالحة لالستفادة من
العرض -الخصم غير صالح
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى - .هذا
العرض غير قابل للتحويل وال
يمكن استبداله ً
نقدا- .يجب
أن تتم الحجوزات مباشرة مع
الفندق ومضمونة ببطاقة
ائتمان سارية .تطبق شروط
وأحكام الفندق - .السعر
أعاله ال يشمل  ٪10رسوم
٪خدمة  ٪5رسوم سياحة و 5
ضريبة القيمة املضافة - .ال
تقدم أبشر أي ضمانات وال
تتحمل أي التزام أو مسؤولية
فيما يتعلق باملنتجات
والخدمات التي يقدمها
الفندق - .األسعار قابلة
للتغيير حسب املوسمية
وتواريخ التوقف  -األسعار غير
سارية خالل أي معرض وفي
أيام العطل الرسمية- .البريد
:اإللكتروني للحجوزات
hithere.uaq@vidahotels.c
هاتف الحجوزاتom - 06 :7065000

2021-12-31

2021-02-28

يقع فيدا منتج الشاطئ أم القيوين على الشاطئ
األمامي للخليج العربي مع إمكانية الوصول املباشر
إلى الشاطئ  ،وهو مالذ مثل ملجأ على شاطئ
البحر مصمم ألي شخص يتطلع إلى االتصال
واالنفصال وإعادة الشحن .يعد منتجع فيدا بيتش
ً
مالذا ً
مثاليا لكل ما قد يحتاجه
أم القيوين
املتجول الراقي  ،بما في ذلك الوصول إلى الشاطئ ،
وبار على السطح  ،ومساحات لتناول الطعام ،
ومنتجع صحي  ،ومرافق لألطفال والعافية 135
غرفة و  8وحدات من شاليهات الشاطئ الخاصة ،
تطل فيدا أم القيوين على الشاطئ البكر .مع 4
خيارات لتناول الطعام  ،ومنتجع صحي  ،ونادي خصم  %15على أفضل سعر
مرن
للياقة البدنية وأنشطة الرياضات املائية املبهجة.

فيدا منتجع الشاطئ أم
القيوين

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى

ترفيه

نسبة الخصم

لحاملين بطاقة ابشر

2022-02-28

الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان

طب

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان

طب

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

2021-02-28

2021-02-24

2021-02-24

...

خصم  %25الكاراتيه
ن
والتايكواندو والكيك بوكسينغ أكاديمية الفنو القتالية
العاملية
واليوغا

تاسس مركز االطباء العرب التخصص ي عام2013
ويقع في شارع التعاون -الشارقه بموقع املركز
املتميز بجوار معرض اكسبو الشارقه والقصباء
حيث تقام كافه الفعاليات مع انضمام اكبر قدر
من الكوادر الطبيه ف مختلف التخصصات
مستمرون في تقديم الخدمه الطبيه من خالل 13
تخصص طبي الطب العام الباطنيه القلبيه
النسائيه والتوليد االنف واالذن والحنجره
الجلديه التجميل والليزر االسنان املختبر بانوراما
خصم  %20على خدمات املختبر
االسنان العالج الطبيعي العظام االطفال

مركز األطباء العرب
التخصص ي

تاسس مركز االطباء العرب التخصص ي عام2013
ويقع في شارع التعاون -الشارقه بموقع املركز
املتميز بجوار معرض اكسبو الشارقه والقصباء
حيث تقام كافه الفعاليات مع انضمام اكبر قدر
من الكوادر الطبيه ف مختلف التخصصات
مستمرون في تقديم الخدمه الطبيه من خالل 13
تخصص طبي الطب العام الباطنيه القلبيه
النسائيه والتوليد االنف واالذن والحنجره
الجلديه التجميل والليزر االسنان املختبر بانوراما خصم  %20على خدمات طب
األسنان
االسنان العالج الطبيعي العظام االطفال

مركز األطباء العرب
التخصص ي

تاسس مركز االطباء العرب التخصص ي عام2013
ويقع في شارع التعاون -الشارقه بموقع املركز
املتميز بجوار معرض اكسبو الشارقه والقصباء
حيث تقام كافه الفعاليات مع انضمام اكبر قدر
من الكوادر الطبيه ف مختلف التخصصات
مستمرون في تقديم الخدمه الطبيه من خالل 13
تخصص طبي الطب العام الباطنيه القلبيه
النسائيه والتوليد االنف واالذن والحنجره
الجلديه التجميل والليزر االسنان املختبر بانوراما
االسنان العالج الطبيعي العظام االطفال

خصم  %20على خدمات
الجلدية والتجميل

ال يسرى هذا العرض بالترامن
مع عروض اخرى صالحية
العرض لغاية 31/12/2021
الحدى االقص ى لالميال
يمنح 50000كيلومتر سنويا
لكل سيارة

2021-12-31

2021-02-24

شركة تأجير السيارات املتقدمة يعمل في دبي ،
اإلمارات العربية املتحدة .نحن نقدم خدمة تأجير
السيارات ألكثر من عمالء في جميع أنحاء اإلمارات
العربية املتحدة .لقد حرصنا على توفير سيارات
عالية الجودة ومحترفة وخدمة ترقى إلى املستوى
لجميع عمالئنا .لدينا مجموعة واسعة من
األساطيل ونحن نتأكد من أننا نقدم ما نعد به.

خصم  ٪25تأجير السيارات
(يومي واسبوعي)

لحاملي عضوية ابشر

2021-12-31

2021-02-23

بيرنز بريت مسعود للتأمين التجاري ذ م م هو
مشروع مشترك بين أبو ظبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان

طب

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

2021-02-24

مركز األطباء العرب
التخصص ي

املتقدمة لتأجير السيارات
ذمم

خصم على جميع تأمينات 15%
التجزئه(السيارات،املنازل،القوا
بيرنزيت مسعود انشورنس
)رب

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اليسرى هذا العرض بالتزامن
مع عروض اخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض اخري

2021-12-31

2021-02-22

2021-02-22

توفر شركة املسعود إلدارة السفر خدمة حجز
تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وخدمة تأجير
السيارات في جميع أنحاء العالم .نحن نقدم خبرة
كبيرة في مساعدة الشركات على إدارة احتياجات
السفر للعمل  ،بما في ذلك املكاتب املخصصة
املوجودة في  11من أكبر الشركات في اإلمارات
ً
العربية املتحدة .يوفر موظفونا املطلعون مكانا
ً
واحدا لتلبية متطلبات العمالء .يمكننا املساعدة
في تلبية االحتياجات املتنوعة مثل املساعدة في
الحصول على التأشيرات أو ترتيب االجتماعات.
املؤتمرات والرحالت التشجيعية داخل الدولة
وخارجها.

طيران االتحاد %10درجة اولى
ورجال االعمال

توفر شركة املسعود إلدارة السفر خدمة حجز
تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وخدمة تأجير
السيارات في جميع أنحاء العالم .نحن نقدم خبرة
كبيرة في مساعدة الشركات على إدارة احتياجات
السفر للعمل  ،بما في ذلك املكاتب املخصصة
املوجودة في  11من أكبر الشركات في اإلمارات
العربية املتحدة .يوفر موظفونا املطلعون ً
مكانا
ً
واحدا لتلبية متطلبات العمالء .يمكننا املساعدة
في تلبية االحتياجات املتنوعة مثل املساعدة في
الحصول على التأشيرات أو ترتيب االجتماعات.
املؤتمرات والرحالت التشجيعية داخل الدولة
وخارجها.

طيران االتحاد  %5درجة
سياحية

املسعود للسفر
والخدمات

املسعود للسفر
والخدمات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض اخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اليسرى هذا العرض بالتزامن
مع عروض اخري صالحية
العرض لغاية 31/12/2021

2021-12-31

2021-02-22

2021-02-22

وفر شركة املسعود إلدارة السفر خدمة حجز
تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وخدمة تأجير
السيارات في جميع أنحاء العالم .نحن نقدم خبرة
كبيرة في مساعدة الشركات على إدارة احتياجات
السفر للعمل  ،بما في ذلك املكاتب املخصصة
املوجودة في  11من أكبر الشركات في اإلمارات
ً
العربية املتحدة .يوفر موظفونا املطلعون مكانا
ً
واحدا لتلبية متطلبات العمالء .يمكننا املساعدة
في تلبية االحتياجات املتنوعة مثل املساعدة في
الحصول على التأشيرات أو ترتيب االجتماعات.
املؤتمرات والرحالت التشجيعية داخل الدولة طيران االمارات  %10درجة اولى
ورجال االعمال
وخارجها.

املسعود للسفر
والخدمات

توفر شركة املسعود إلدارة السفر خدمة حجز
تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وخدمة تأجير
السيارات في جميع أنحاء العالم .نحن نقدم خبرة
كبيرة في مساعدة الشركات على إدارة احتياجات
السفر للعمل  ،بما في ذلك املكاتب املخصصة
املوجودة في  11من أكبر الشركات في اإلمارات
العربية املتحدة .يوفر موظفونا املطلعون ً
مكانا
ً
واحدا لتلبية متطلبات العمالء .يمكننا املساعدة
في تلبية االحتياجات املتنوعة مثل املساعدة في
الحصول على التأشيرات أو ترتيب االجتماعات.
املؤتمرات والرحالت التشجيعية داخل الدولة
وخارجها.

املسعود للسفر
والخدمات

طيران االمارات  %5درجة
سياحية

دبي ,دبي ,القوز الثانية

سيارات

نسبة الخصم

اليس ى هذا العرض بالتزامن
مع عروض اخرى صالحية
العرض لغاية 31/12/2021

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

سيارات

نسبة الخصم

اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عرض اخرى صالحية
العرض لغاية 31/12/2021

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

سيارات

نسبة الخصم

اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عرض اخرى صالحية
العرض لغاية 31/12/2021

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

ترفيه

نسبة الخصم

يجب ابراز بطاقة التوظيف
التابعة لوزراة املوارد البشرية
والتوطين اليسري هذا
العرض بتزامن مع عرض
اخرى صالحية العرض لغاية
31/12/2021

2021-12-31

دبي ,دبي ,مرس ى دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نحن منتجع سيزرز باالس دبي
نوافق في توفير املنتجات
والخدمات املذكورة أعاله
لجميع املواطنين العاملين في
القطاع الخاص والحاملين
لبطاقة ابشر .

2022-02-28

2021-02-22

2021-02-22

2021-02-22

2021-02-22

2021-02-22

املوزع الحصري الطارات كونتيننتال

خصم %20على اطارات
كونتيننتال خدمات
مجانية:تركيب وموازنة
االطارات،تعبئة غاز النيتروجين

املوزع الحصري ملنتجات ايه ار بي في دولة االمارات
العربية املتحدة

خصم  %30على التركيب

املوزع الحصري ملنتجات ايه ار بي في دولة االمارات
خصم  %15على االكسسوارات
العربية املتحدة

مشغلو زوارق رحالت سياحية وسريعة

منتجعات و ترفية

خصم على جميع الرحالت 25%
البحرية

خصم  ٪25على األسعار
اليومية املعلن عنها

االماراتية لالطارات
العاملية

ايه ار بي

ايه ار بي

يلو بوتس (املسعود
ذ.م.م)

منتجعات سيزارز باالس

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

موقع الكتروني

شروط التقدم للحصول على
منحة دراسية للطالب
اإلماراتيين كما يلي -１ :ان
يكون الطالب مسجل  /يهدف
إلى التسجيل في السنة
/5الصف  4أو أعلى في
املدرسة العاملية األمريكية
( )UASأو مدرسة ديرة
الدولية -(UAS) ２.ان يكون
الطالب قد درس في إحدى
املدارس الحكومية أو التابعة
لوزارة التربية والتعليم
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 110في املستويات
االربع .توافر "الجنسية" -３
ان يكون الطالب قد درس في
إحدى املدارس الدولية
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 115في املستويات
االربع -４ .يتمتع الطالب
بموهبة رياضية أو موسيقية
أو لغوية أو غير ذلك من
املواهب التي حصل من
خاللها على تقدير وطني،
إقليمي و/أو دولي.

2021-12-31

2021-02-21

تعد املدرسة العاملية األمريكية إحدى أفضل
ً
مدارس دبي األمريكية املعترف بها عامليا وهي
مدرسة غير ربحية تتميز بتقديم تعليم عالي
الجودة لحوالي  1,030طالب وطالبة من 70
ً
جنسية مختلفة ،كما توفر عددا من األنشطة
الحديثة إلى جانب منهج البكالوريا الدولية
ً
املعروف عامليا والذي يفضله أولياء األمور الذين
يتطلعون إلى التحاق أبنائهم في أفضل جامعات
ً
العالم مستقبال .تقع املدرسة االمريكية العاملية في
دبي فيستيفال سيتي على امتداد مساحة تبلغ
حوالي  70ألف متر مربع وتتميز بتوفير العديد من خصم بقيمة  500درهم اماراتي
املدرسة األمريكية العاملية
على طلبات اإللتحاق
املرافق الحديثة.

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

موقع الكتروني

شروط التقدم للحصول على
منحة دراسية للطالب
اإلماراتيين كما يلي -１ :ان
يكون الطالب مسجل  /يهدف
إلى التسجيل في السنة
/5الصف  4أو أعلى في
املدرسة العاملية األمريكية
( )UASأو مدرسة ديرة
الدولية -(UAS) ２.ان يكون
الطالب قد درس في إحدى
املدارس الحكومية أو التابعة
لوزارة التربية والتعليم
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 110في املستويات
االربع .توافر "الجنسية" -３
ان يكون الطالب قد درس في
إحدى املدارس الدولية
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 115في املستويات
االربع -４ .يتمتع الطالب
بموهبة رياضية أو موسيقية
أو لغوية أو غير ذلك من
املواهب التي حصل من
خاللها على تقدير وطني،
إقليمي و/أو دولي.

2021-12-31

2021-02-21

تقع مدرسة ديرة الدولية في فستيفال سيتي املطلة
على خور دبي بالقرب من القرهود .وتضم املدرسة
ً
حاليا نحو  1,600طالب وطالبة .وتتميز املدرسة
بالتنوع بين طالبها من حيث الخلفيات حيث تجد
نحو  80جنسية بين طالب املدرسة والعاملين فيها،
باالضافة إلى وجود حضور كبير للطالب
اإلماراتيين ،إذ أن حوالي  %13من مجمل الطلبة
هم من املواطنين اإلماراتيين .وفي جانب متصل،
ً
يتجاوز عدد املعلمين حاجز  160معلما عدا عن
املدير وكادر اإلدارة في املدرسة .تعتمد املدرسة
التي تأسست في  2005على املنهاج املنهاج الوطني
إلنجلترا .ويتقدم الطالب إلى إمتحان ال  IGCSEفي
الصف ال 11و إمتحان ال  IBفي الصف ال.13
تحتوي املدرسة على صفوف تتسع لـ 26طالبا ،مما
يضعها في خانة متوسطة للمدارس التي تقدم خصم بقيمة  500درهم اماراتي
على طلبات اإللتحاق
املنهاج البريطاني في دبي.

مدرسة ديرة الدولية

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

موقع الكتروني

شروط التقدم للحصول على
منحة دراسية للطالب
اإلماراتيين كما يلي -１ :ان
يكون الطالب مسجل  /يهدف
إلى التسجيل في السنة
/5الصف  4أو أعلى في
املدرسة العاملية األمريكية
( )UASأو مدرسة ديرة
الدولية -(UAS) ２.ان يكون
الطالب قد درس في إحدى
املدارس الحكومية أو التابعة
لوزارة التربية والتعليم
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 110في املستويات
االربع .توافر "الجنسية" -３
ان يكون الطالب قد درس في
إحدى املدارس الدولية
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 115في املستويات
االربع -４ .يتمتع الطالب
بموهبة رياضية أو موسيقية
أو لغوية أو غير ذلك من
املواهب التي حصل من
خاللها على تقدير وطني،
إقليمي و/أو دولي.

2021-12-31

2021-02-21

تقع مدرسة ديرة الدولية في فستيفال سيتي املطلة
على خور دبي بالقرب من القرهود .وتضم املدرسة
ً
حاليا نحو  1,600طالب وطالبة .وتتميز املدرسة
بالتنوع بين طالبها من حيث الخلفيات حيث تجد
نحو  80جنسية بين طالب املدرسة والعاملين فيها،
باالضافة إلى وجود حضور كبير للطالب
اإلماراتيين ،إذ أن حوالي  %13من مجمل الطلبة
هم من املواطنين اإلماراتيين .وفي جانب متصل،
ً
يتجاوز عدد املعلمين حاجز  160معلما عدا عن
املدير وكادر اإلدارة في املدرسة .تعتمد املدرسة
التي تأسست في  2005على املنهاج املنهاج الوطني
إلنجلترا .ويتقدم الطالب إلى إمتحان ال  IGCSEفي
الصف ال 11و إمتحان ال  IBفي الصف ال.13
تحتوي املدرسة على صفوف تتسع لـ 26طالبا ،مما خصم يصل لنسبة  ٪100على
طلبات املنح الدراسية للطلبة
يضعها في خانة متوسطة للمدارس التي تقدم
اإلماراتيين املتفوقين
املنهاج البريطاني في دبي.

مدرسة ديرة الدولية

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

موقع الكتروني

شروط التقدم للحصول على
منحة دراسية للطالب
اإلماراتيين كما يلي -１ :ان
يكون الطالب مسجل  /يهدف
إلى التسجيل في السنة
/5الصف  4أو أعلى في
املدرسة العاملية األمريكية
( )UASأو مدرسة ديرة
الدولية -(UAS) ２.ان يكون
الطالب قد درس في إحدى
املدارس الحكومية أو التابعة
لوزارة التربية والتعليم
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 110في املستويات
االربع .توافر "الجنسية" -３
ان يكون الطالب قد درس في
إحدى املدارس الدولية
وحاصل على  CAT4بمجموع
درجات 115في املستويات
االربع -４ .يتمتع الطالب
بموهبة رياضية أو موسيقية
أو لغوية أو غير ذلك من
املواهب التي حصل من
خاللها على تقدير وطني،
إقليمي و/أو دولي

2021-12-31

2021-02-21

تعد ملدرسة العاملية األمريكية إحدى أفضل
ً
مدارس دبي األمريكية املعترف بها عامليا وهي
مدرسة غير ربحية تتميز بتقديم تعليم عالي
الجودة لحوالي  1,030طالب وطالبة من 70
ً
جنسية مختلفة ،كما توفر عددا من األنشطة
الحديثة إلى جانب منهج البكالوريا الدولية
ً
املعروف عامليا والذي يفضله أولياء األمور الذين
يتطلعون إلى التحاق أبنائهم في أفضل جامعات
ً
العالم مستقبال .تقع املدرسة االمريكية العاملية في
دبي فيستيفال سيتي على امتداد مساحة تبلغ خصم يصل لنسبة  ٪100على
حوالي  70ألف متر مربع وتتميز بتوفير العديد من طلبات املنح الدراسية للطلبة
املدرسة األمريكية العاملية
األماراتيين املتفوقين
املرافق الحديثة.

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

يجب على املوظف وعائلته
تقديم احد مايلي بطاقة هوية
ابشر اوبطاقة االمتياز
وستتمتع بخصم  %25على
الدفع االجل اليمكن الجمع
بين الخصم مع اي عرض اخر.

2022-02-28

دبي ,دبي ,عود املطينة األولى

طب

نسبة الخصم

العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي صفقات أو عروض
ترويجية أخرى

2022-02-28

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

جميع األسعار بالدرهم
اإلماراتي وتشمل جميع
الرسوم الحكومية ورسوم
الخدمة وضريبة القيمة
املضافة املطبقة

2022-02-28

2021-02-21

2021-02-18

2021-02-18

بيع االداوات املنزلية والهدايا جملة وبالتجزئة

خصم  %25لحاملي بطاقة
ابشر على الفاتورة

مركز آدم الطبي هو مركز طبي متعدد
التخصصات يقع في عود ميهتا  ،دبي .نفخر
بإنجازنا املتمثل في تقديم رعاية طبية عالية
املستوى وشاملة  ،والرعاية املنزلية وتسهيل العالج
الطبي لشعب دبي منذ عام .2003

خصم على طب األسنان 30٪
والرعاية الصحية املنزلية
وتسهيل العالج

بيت االواني لالدوات
املنزلية

مركز آدم الطبي

يجسد فندق برجمان أرجان روتانا دبي مستوى
ً
جديدا من الفخامة واألناقة والتصميم واملطبخ
العصري للمسافرين الباحثين عن قضاء وقت
الفراغ وتنفيذ األعمال .يقع الفندق وسط املناطق
الحصرية بدبي وبين مناطق الجذب الثقافي
الغنية ،حيث يمثل فندق برجمان أرجان روتانا
ً
دبي جزءا من مجمع متعدد األغراض يتضمن برجا
ً
ً
تجاريا شاهقا وبوتيكات فاخرة ،وخيارات
المتناهية من املطاعم والكافيتيريات داخل مركز
برجمان .يقع الفندق في مقابلة محطة مترو خالد
ً
بن الوليد تماما مع سهولة الوصول إليه عبر مركز
برجمان للتسوق حيث تم تصميم كل ش ئ لتوفير خصم  ٪15على عضوية النادي برجمان أرجان للشقق
الفندقية من روتانا
الرياض ي وبركة السباحة
الراحة واملتعة للنزالء

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

جميع األسعار بالدرهم
اإلماراتي وتشمل جميع
الرسوم الحكومية ورسوم
الخدمة وضريبة القيمة
املضافة املطبقة

2022-02-28

2021-02-18

يجسد فندق برجمان أرجان روتانا دبي مستوى
ً
جديدا من الفخامة واألناقة والتصميم واملطبخ
العصري للمسافرين الباحثين عن قضاء وقت
الفراغ وتنفيذ األعمال .يقع الفندق وسط املناطق
الحصرية بدبي وبين مناطق الجذب الثقافي
الغنية ،حيث يمثل فندق برجمان أرجان روتانا
ً
دبي جزءا من مجمع متعدد األغراض يتضمن برجا
ً
ً
تجاريا شاهقا وبوتيكات فاخرة ،وخيارات
المتناهية من املطاعم والكافيتيريات داخل مركز
برجمان .يقع الفندق في مقابلة محطة مترو خالد
ً
بن الوليد تماما مع سهولة الوصول إليه عبر مركز
برجمان للتسوق حيث تم تصميم كل ش ئ لتوفير خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة برجمان أرجان للشقق
الفندقية من روتانا
في كافيه 302
الراحة واملتعة للنزالء

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

الخصم مطبق على أساس
الغرفة فقط .تخضع األسعار
للرسوم الحكومية ورسوم
الخدمة وضريبة القيمة
املضافة املطبقة ورسوم درهم
السياحة بدبي البالغة 20
درهما إمار ً
ً
اتيا لكل غرفة نوم
في الليلة

2022-02-28

2021-02-18

يجسد فندق برجمان أرجان روتانا دبي مستوى
ً
جديدا من الفخامة واألناقة والتصميم واملطبخ
العصري للمسافرين الباحثين عن قضاء وقت
الفراغ وتنفيذ األعمال .يقع الفندق وسط املناطق
الحصرية بدبي وبين مناطق الجذب الثقافي
الغنية ،حيث يمثل فندق برجمان أرجان روتانا
ً
دبي جزءا من مجمع متعدد األغراض يتضمن برجا
ً
ً
تجاريا شاهقا وبوتيكات فاخرة ،وخيارات
المتناهية من املطاعم والكافيتيريات داخل مركز
برجمان .يقع الفندق في مقابلة محطة مترو خالد
ً
بن الوليد تماما مع سهولة الوصول إليه عبر مركز
برجمان للتسوق حيث تم تصميم كل ش ئ لتوفير
خصم %10على إقامة الغرف
الراحة واملتعة للنزالء.

برجمان أرجان للشقق
الفندقية من روتانا

دبي ,دبي ,الجداف

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

متجر جاشنمال

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة جاشنمال حول العالم
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

دبي ,دبي ,الجداف

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

كيبلينج

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

دلس ي

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ

ماكس آند كو

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

النسيل

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

كالفن كالين أندروير

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ

كالركس

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ

شيكو

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

بالي

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ

بروكس بروذيرز

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ.

بول آند شارك

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري الخصم أثناء موسم
التنزيالت أو عروض املهرجان
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-28

2021-02-17

تمتد عمليات البيع بالتجزئة ملجموعة جاشنمال
ً
متجرا في اإلمارات العربية
إلى أكثر من 150
املتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان والهند.
ً
منذ عام  ، 1919كان جاشنمال ً
اسما مألوفا
ً
ً
وشريكا موثوقا به لألزياء الدولية  ،واألحذية ،
واألجهزة املنزلية  ،ومعدات السفر  ،وشركات
النشر التي تسعى إلى ممارسة األعمال التجارية في
دول مجلس التعاون الخليجي .تمتد عمليات البيع
ً
بالتجزئة للمجموعة إلى أكثر من  150متجرا في
اإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين
وسلطنة عمان والهند .تمتد شبكة التوزيع
خصم  %20على إجمالي الفاتورة
الخاصة بنا إلى أكثر من  1000منفذ

ريبالي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

احجز قبل  28فبراير 2021
صالح لإلقامات حتى 31
ليال في
أكتوبر  2021إقامة ٍ 3
صن سيت بيتش في منتجع
هايدأواي  5نجوم جزر
املالديف (تتوفر خيارات
أخرى للفيال  ،يرجى االتصال
بخبيرالسفر لدينا طفلين أقل
ً
من  11.99سنة مجانا أثناء
استخدام األسرة الحالية
وخطة الوجبات املحجوزة
شامل وجبة اإلفطار يشمل
العشاء انتقاالت طيران
داخلية (يتوفر خيار الطائرة
املائية بتكلفة إضافية) اختبار
مسحة األنف لكوفيد19
مجاني ملرة واحدة لشخصين
بالغين وطفل واحد  ،إذا كان
ً
مطلوبا السفر من مطار
الذكور خصم  ٪20على سبا
هايدواي معدات الغطس
املجانية الرياضات املائية
املجانية غير اآللية األسعار
لكل شخص على أساس
مشاركة شخصين في غرفة
توأم  /مزدوجة وتخضع
للتوافر

2022-10-17

2021-10-17

شركة رائدة في إدارة السفر تأسست عام 1990
منتجع هايدأواي 5نجوم
من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن سعود
القاسمي وسعادة .خالد جمعة املاجد في االمارات .جزراملالديف إقامة في فيال صن
ست بيتش  4،880درهم للفرد
تتم إدارتنا من قبل مجموعة جمعة املاجد
ملدة 3ليالي مع وجبتي طعام
القابضة ذ.م.م

سكاي الين للسفريات
والسياحة والشحن

دبي ,دبي ,أم هرير الثانية

تعليم

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,البطين  -دبي

طب

نسبة الخصم

بموجب هذا العرض ّ
يقدم
ِ
الطرف االول للطرف الثاني
جميع الخدمات القانونية التي
يطلبها طوال مدة هذا العرض
؛ علي النحو اآلتي  :مراجعة
العقود وإبداء الرأي القانوني
حولها  -مراجعة املراسالت
الخاصة بأعمال الشركة
وإبداء الرأي القانوني حولها،
أما في حالة كون املراسالت
متعلقة بقضية أو نزاع فيتم
معاملتها بحسب االتفاق علي
أتعاب القضية أو النزاع -
تقديم أي مقترحات خاصة
بالعقود أو املراسالت  -تقديم
استشارات قانونية متعلقة
بتنفيذ أعمال الشركة واتخاذ
القرارات الالزمة بشأنها
كاقتراح استراتيجية التفاهم
والتفاوض من وجهة نظر
قانونية  -صياغة وإنشاء
العقود وتعديلها  -التفاوض
مع أي جهة يتم التعامل معها -
األبحاث القانونية – تنظيم
زيارة نصف شهرية -صياغة
محاضر التسليم واالستالم
بما فيها حصر كافة
املستندات والوثائق الخاصة
بالشركة – عمل اللوائح
اإلدارية الداخلية  -تنظيم
عقود العمل .في حالة تكليف
املكتب بالتمثيل في أية

2022-02-08

2021-02-08

...

2022-02-28

2021-02-02

مراجعة العقود وإبداء الرأي القانوني حولها -
مراجعة املراسالت الخاصة بأعمال الشركة وإبداء
الرأي القانوني حولها ،أما في حالة كون املراسالت
متعلقة بقضية أو نزاع فيتم معاملتها بحسب
االتفاق علي أتعاب القضية أو النزاع تقديم أي
مقترحات خاصة بالعقود أو املراسالت تقديم
استشارات قانونية متعلقة بتنفيذ أعمال الشركة
واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها كاقتراح استراتيجية
التفاهم والتفاوض من وجهة نظر قانونية -
صياغة وإنشاء العقود وتعديلها التفاوض مع أي
جهة يتم التعامل معها األبحاث القانونية تنظيم
زيارة نصف شهرية صياغة محاضر التسليم
واالستالم بما فيها حصر كافة املستندات والوثائق
الخاصة بالشركة – عمل اللوائح اإلدارية
الداخلية تنظيم عقود العمل.

خصم  %20على الخدمات
القانونية

زايد الشامس ي للمحاماة
واالستشارات القانونية

مختبر طبي مركز تشخيص اشعاعي

35%على كافة انواع التصوير
الطبي املدفوع نقدا

مركز التشخيص املتطور

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثالثة

سيارات

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض  ،يجب
على أعضاء أبشر إبراز بطاقة
أبشر العروض غير صالحة
ألي قطع غيار

2022-02-28

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-02-01

2021-01-28

2021-01-28

...

رسوم العمالة 50٪

اتو كلينيك الصالح
املركبات

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %50على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

آدمز كيدز

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %40على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

بوتيغا فيردي

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

إنجلوت

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %25على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ناين ويست

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %25على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

كاث كيدستون

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

جوس ي كوتور

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ديون لندن

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

أثليتس كو.

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

سكيتشرز

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

بيركنستوك

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

هش بابيز

دبي ,دبي ,الجداف

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

نيويوركر

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

إل س ي واي كيكي

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ريتوالز

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

بيدرو

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

جاراج

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

تشارلز & كيث

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

عجمان ,عجمان ,الجرف

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ناتشيراليزر

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف
خصم  %20على السعر األصلي
متعدد الثقافات في أربع قارات.

أطفالنا

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

جراند سينترال

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

نيو باالنس

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

نوتيكا

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

نوتيكا

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ال في إن روز

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ديزاينر شو ويرهاوس

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ذا تشيلدرينز بليس

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

كيديليز

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

زد جينيريشن

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

شو جاليري

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-28

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

أردين

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ليفايز

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
هيرشل سبالي كومباني
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-28

2021-01-28

2021-01-27

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

أروبوستال

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ألدو اإلكسسوارات

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

ألدو األحذية

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-27

2021-01-27

2021-01-27

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

هيلفيغر دينيم

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

تومي هيلفيغر

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
تومي هيلفيغر  -األطفال
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

دبي ,دبي ,زعبيل األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2022-02-01

2021-01-26

دبي ,دبي ,رقة البطين

تسوق

نسبة الخصم

لحاملي عضوية ابشر

2022-01-31

2021-01-24

2021-01-27

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪20على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

كلفن كالين

مجموعة أباريل هي مجموعة عاملية للبيع بالتجزئة
في مجال األزياء ونمط الحياة  ،وتقع على مفترق
طرق االقتصاد الحديث  -دبي  ،اإلمارات العربية
املتحدة .اليوم  ،تقدم مجموعة أباريل خدماتها
آلالف املتسوقين املتحمسين من خالل أكثر من
ً 1750
متجرا وأكثر من  75عالمة تجارية عبر
جميع املنصات التي توظف  17000موظف خصم  ٪25على جميع العناصر
ذات السعر الكامل
متعدد الثقافات في أربع قارات.

كروكس

تجارة السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية
والسكوترات الكهربائية

تجارة السيارات الكهربائية
والدراجات الكهربائية
والسكوترات الكهربائية

ايفيونز موبيليتي
سيستيمز ش.ذ.م.م

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب على العمالء إظهار
بطاقة أبشر الخاصة بهم لكي
نتحقق منها

2022-01-20

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب على العمالء إظهار
بطاقة أبشر الخاصة بهم لكي
نتحقق منها

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

شركة تصميم معماري وتصميم داخلي فاخر في
دبي  ،متخصصة في التصميمات السكنية
والضيافة وكذلك أعمال التجهيز الداخلي.
خدماتنا هي بشكل أساس ي التصميمات الخارجية
خصم على أعمال التجهيز 20٪
والداخلية واملناظر الطبيعية  ،باإلضافة إلى
وإنتاج األثاث
خدمات التجهيز مع إنتاج أثاث مفصل.

أوريم ألعمال تنفيذ
التصميم الداخلي
ش.ذ.م.م

شركة تصميم معماري وتصميم داخلي فاخر في
دبي  ،متخصصة في التصميمات السكنية
خصم  ٪30على رسوم
والضيافة وكذلك أعمال التجهيز الداخلي.
التصميم (التصميمات
خدماتنا هي بشكل أساس ي التصميمات الخارجية
الداخلية  /الخارجية  /املناظر
والداخلية واملناظر الطبيعية  ،باإلضافة إلى
الطبيعية)
خدمات التجهيز مع إنتاج أثاث مفصل.

أوريم ألعمال تنفيذ
التصميم الداخلي
ش.ذ.م.م

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات •
عبر اإلنترنت • أمثلة على
 ،املطاعم مثل سمر بليس
بابيول  ،زوكو  ،ذا سيتي
جريل) • سعر خاص لألطفال
بعمر ً 12
عاما وأصغر وتشمل
• كل تذكرة فشار مجاني
يحتاج جميع األطفال إلى
تذاكر  ،وال ُينصح بحضور
األطفال الذين تقل أعمارهم
عن عامين • بمجرد شرائها
عبر اإلنترنت  ،يمكن جمع
التذاكر قبل  30إلى  60دقيقة
من العرض • يجب أن يكون
األطفال حاضرين عند استالم
التذاكر وأن يكون لديهم هوية
إماراتية أو جواز سفر • يجب
أن يكون جميع األطفال برفقة
شخص بالغ مع تذكرة
مدفوعة • حجوزات الفنادق
صالحة فقط لليلة العرض
ً
تلقائيا
• .وسيتم الحجز
الضيف مسؤول عن أي
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
 ،تشمل املأكوالت واملشروبات
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
في جميع املنافذ • .هذا 25٪
 ،العرض ليس له قيمة نقدية

2021-12-31

2021-01-19

ال بيرل من دراغون هو أول عرض حي دائم في
املنطقة يضم ً 65
فنانا ً
عامليا؛ تم إنشاؤه من قبل
ً
ابتداء من
املدير الفني الشهير والعاملي فرانكو دراغون وقد عرض باقات العشاء
تم جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور.تجمع  294درهم (مطاعم تقع ضمن
ال بيرل بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة لتقديم الفنادق الثالثة في الحبتور
سيتي)
مشهد ال يمكن مقاومته فوق املاء

عرض البيرال دراغون

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات •
عبر اإلنترنت • سعر خاص
لألطفال بعمر ً 12
عاما
وأصغر وتشمل كل تذكرة
فشار مجاني • يحتاج جميع
األطفال إلى تذاكر  ،وال ُينصح
بحضور األطفال الذين تقل
أعمارهم عن عامين • بمجرد
شرائها عبر اإلنترنت  ،يمكن
جمع التذاكر قبل  30إلى 60
دقيقة من العرض • يجب أن
يكون األطفال حاضرين عند
استالم التذاكر وأن يكون
لديهم هوية إماراتية أو جواز
سفر • يجب أن يكون جميع
األطفال برفقة شخص بالغ
مع تذكرة مدفوعة • حجوزات
الفنادق صالحة فقط لليلة
.العرض وسيتم الحجز تلقائياً
الضيف مسؤول عن أي •
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
 ،تشمل املأكوالت واملشروبات
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
في جميع املنافذ • .هذا 25٪
 ،العرض ليس له قيمة نقدية
وال يجوز دمجه مع أي عرض
آخر وغير صالح للتذاكر التي
 Laتم شراؤها ً
مس • تحتفظ

2021-12-31

2021-01-19

ال بيرل من دراغون هو أول عرض حي دائم في
املنطقة يضم ً 65
فنانا ً
عامليا؛ تم إنشاؤه من قبل
احجز تذكرتين من ال بيرل
املدير الفني الشهير والعاملي فرانكو دراغون وقد
تم جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور.تجمع واحصل على إقامة لليلة واحدة
ال بيرل بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة لتقديم في فندق هيلتون الحبتور سيتي
ابتداء من  381درهم
مشهد ال يمكن مقاومته فوق املاء

عرض البيرال دراغون

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات •
عبر اإلنترنت • سعر خاص
لألطفال بعمر ً 12
عاما
وأصغر وتشمل كل تذكرة
فشار مجاني • يحتاج جميع
األطفال إلى تذاكر  ،وال ُينصح
بحضور األطفال الذين تقل
أعمارهم عن عامين • بمجرد
شرائها عبر اإلنترنت  ،يمكن
جمع التذاكر قبل  30إلى 60
دقيقة من العرض • يجب أن
يكون األطفال حاضرين عند
استالم التذاكر وأن يكون
لديهم هوية إماراتية أو جواز
سفر • يجب أن يكون جميع
األطفال برفقة شخص بالغ
مع تذكرة مدفوعة • حجوزات
الفنادق صالحة فقط لليلة
.العرض وسيتم الحجز تلقائياً
الضيف مسؤول عن أي •
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
 ،تشمل املأكوالت واملشروبات
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
في جميع املنافذ • .هذا 25٪
 ،العرض ليس له قيمة نقدية
وال يجوز دمجه مع أي عرض
آخر وغير صالح للتذاكر التي
 Laتم شراؤها ً
مس • تحتفظ

2021-12-31

2021-01-19

ال بيرل من دراغون هو أول عرض حي دائم في
املنطقة يضم ً 65
فنانا ً
عامليا؛ تم إنشاؤه من قبل
املدير الفني الشهير والعاملي فرانكو دراغون وقد
تم جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور.تجمع
ً
ابتداء من
تذاكر األطفال
ال بيرل بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة لتقديم
ً
ً
 184.1درهما مع الفشار مجانا
مشهد ال يمكن مقاومته فوق املاء

عرض البيرال دراغون

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

موقع الكتروني

العرض صالح للحجوزات •
عبر اإلنترنت • سعر خاص
لألطفال بعمر ً 12
عاما
وأصغر وتشمل كل تذكرة
فشار مجاني • يحتاج جميع
األطفال إلى تذاكر  ،وال ُينصح
بحضور األطفال الذين تقل
أعمارهم عن عامين • بمجرد
شرائها عبر اإلنترنت  ،يمكن
جمع التذاكر قبل  30إلى 60
دقيقة من العرض • يجب أن
يكون األطفال حاضرين عند
استالم التذاكر وأن يكون
لديهم هوية إماراتية أو جواز
سفر • يجب أن يكون جميع
األطفال برفقة شخص بالغ
مع تذكرة مدفوعة • حجوزات
الفنادق صالحة فقط لليلة
.العرض وسيتم الحجز تلقائياً
الضيف مسؤول عن أي •
رسوم خدمة فندقية ورسوم
البلدية وضريبة القيمة
املضافة • .اإلقامة في الفندق
عبارة عن غرفة فقط  ،وال
 ،تشمل املأكوالت واملشروبات
ولكن يمكن للضيوف
االستفادة من خصم بنسبة
في جميع املنافذ • .هذا 25٪
 ،العرض ليس له قيمة نقدية
وال يجوز دمجه مع أي عرض
آخر وغير صالح للتذاكر التي
 Laتم شراؤها ً
مس • تحتفظ

2021-12-31

2021-01-19

ال بيرل من دراغون هو أول عرض حي دائم في
املنطقة يضم ً 65
فنانا ً
عامليا؛ تم إنشاؤه من قبل
املدير الفني الشهير والعاملي فرانكو دراغون وقد
ً
ابتداء من
تذاكر الكبار
تم جلبه إلى دبي من قبل مجموعة الحبتور.تجمع
ال بيرل بين روح دبي ومرحلة مائية مبدعة لتقديم  224.10درهم إماراتي مع فشار
مجاني
مشهد ال يمكن مقاومته فوق املاء

عرض البيرال دراغون

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض بتزامن
مع عروض اخرى العروض ال
يمكن تحويلها ألي طرف آخر
أو إستبدالها نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثانية

سيارات

خصم ثابت

لحاملي بطاقة ابشر

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

عيادة شاملة لطب االسنان
متخصصون في جميع مجاالت
طب االسنان من التجميل الي
ادق الجراحات والعناية
الفائقة ايضا باالسنان من
سن  0الي 17سنة

2023-10-02

2021-01-17
2021-01-14

2021-01-13

شركة العقرب لتجارة أجهزةالحاسب اآللي ذ.م.م ،
هي شركة ذات احترافية في مجال اإلصالح
والصيانة لجميع أجهزة الكمبيوتر املحمولة
وأجهزة الكمبيوتر ذات العالمات التجارية  ،لدينا
مركز صيانة في مركز الرولة بالشارقة ونقدم
خدمات االستالم والتوصيل املجانية املتاحة
لجميع أنحاء اإلمارات  .تصليح وصيانة أجهزة
الحاسوب ( كمبيوتر – البتوب ) مثل  :ماك بوك
– اي ماك – اتش بي – ديل – ايسر –
مايكروسوفت – ابل – سامسونغ  -لينوفو.خدمة
اجهزة كمبيوتر االلعاب  ،ايام العمل من السبت
الى الخميس من الساعة  08صباحا الى  11مساء
ويوم الجمعة من الساعة  4مساء الى  10مساء

خصم من  %20على خدمة
صيانة االجهزة

العقرب لتجارة أجهزة
الحاسب اآللي

...

خدمات العناية بالسيارات

ديتيل بلس لخدمات
السيارات ذ.م.م

عيادة شاملة لطب االسنان متخصصون في جميع عيادة شاملة لطب االسنان
متخصصون في جميع مجاالت
مجاالت طب االسنان من التجميل الي ادق
الجراحات والعناية الفائقة ايضا باالسنان من طب االسنان من التجميل الي
ادق الجراحات
سن  0الي 17سنة

عيادات شمس موبين
لطب االسنان

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الحمرية
دبي ,دبي ,املركز التجاري األولى
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحديبة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
دفان النخيل

تسوق

موقع الكتروني

ال يسري العرض على -
منتجات أبل  /الطلبات
املسبقة أو املنتجات التي تم
ً
إطالقها حديثا

2021-12-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

طعام و شراب • :ال يرتبط
الخصم على املأكوالت
واملشروبات بأي عروض أخرى
وال ينطبق في  • .C- Deliال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات خالل العيد وعيد
امليالد ورأس السنة الجديدة.

2021-12-31

2021-01-12

2020-12-17

ال يوجد

خصم على اإللكترونيات 5%

معاصرا ً
ً
وأنيقا وغير رسمي دون
ُيعد سنترو املنهل
عناء  ،وهو مثالي للمسافرين من رجال األعمال
والسياح الذين يبحثون عن إقامة راقية بقيمة
مقابل املال عند زيارة أبو ظبي .يقع الفندق بالقرب
من معالم املدينة  ،والطرق الرئيسية واملعالم
السياحية  ،مما يوفر للضيوف الراحة والراحة" .

خصم  ٪15على املأكوالت
واملشروبات.

جمبو

فندق سنترو املنهل

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

الهوية  /العضوية الصالحة •
غير قابلة للتحويل ويجب
• .تقديمها عند إجراء الحجز
تخضع األسعار املذكورة أعاله
لجميع رسوم الحكومة
االتحادية و  /أو السلطات
املحلية املعمول بها ً
حاليا في
إمارة أبو ظبي في وقت تنفيذ
هذه االتفاقية • .رسوم
الخدمة وهيكل الرسوم
عرضة للتغيير حسب
القوانين السارية في دولة
• .اإلمارات العربية املتحدة
تحتفظ روتانا بالحق في تعديل
أو سحب هذه األسعار في أي
.مرحلة خالل فترة هذا العقد
تعتبر الحجوزات مضمونة •
فقط عندما يتم تأكيدها
ً
كتابة أو برقم بطاقة ائتمان
• .مذكور في وقت الحجز
يمكن إلغاء جميع الحجوزات
الفردية املضمونة في نفس
 ،يوم الوصول .خالف ذلك
 ،إذا فشل إلغاء الحجز
يحتفظ الفندق بالحق في
فرض رسوم ملدة ليلة واحدة
على األقل .سيتم ً
أيضا ذكر
.رقم اإللغاء في وقت اإللغاء
سيتم اعتبار حجوزات 10
غرف أو أكثر ً
ً
جماعيا
حجزا
وسيتم تطبيق أسعار وشروط
إلغاء منفصلة • .الحجز

2021-12-31

2020-12-17

معاصرا ً
ً
وأنيقا وغير رسمي دون
ُيعد سنترو املنهل
عناء  ،وهو مثالي للمسافرين من رجال األعمال
والسياح الذين يبحثون عن إقامة راقية بقيمة
مقابل املال عند زيارة أبو ظبي .يقع الفندق بالقرب خصم  ٪15على أفضل األسعار
من معالم املدينة  ،والطرق الرئيسية واملعالم املتاحة عند الحجز مباشرة مع
فندق سنترو املنهل
السياحية  ،مما يوفر للضيوف الراحة والراحة.

فندق سنترو املنهل

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى

تسوق

نسبة الخصم

يرجى إبراز عضوية أبشر -
سارية املفعول عند طلب
.الخصم

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

خصم  %10على إجمالي
الفاتورة وشامل لجميع
املنتجات في متجر توك توك
دبي مول

2022-10-22

أبوظبي ,ابو ظبي ,الباهيه
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

خصم على جميع 20٪
املنتجات املنزلية والعطور في
منافذ البيع لدينا في جميع
أنحاء اإلمارات العربية
املتحدة .سيكون سعر
الخصم على سعر الرمز
الشريطي ولن يكون هذا
العرض سارًيا أثناء العروض
الترويجية

2021-12-31

نسبة الخصم

2020-12-16

2021-10-17

2020-12-09

نقدم خدمات غسيل السيارات وتبديل زيوت
السيارات عالية الجودة

البشاير لغسيل وتبديل
زيوت السيارات
خصم على جميع الخدمات 20٪

توك توك هي عالمة تجارية تتميز بالتصاميم
الفريدة ألزياء ومنتجات األطفال والرضع .نسعى
ملشاركة جميع اللحظات املميزة مع اآلباء واألطفال:
عند اللعب ،التنزه ،في أوقات الوجبات وعند
اإلستيقاظ والنوم .لنشهد على تنمية أولئك الذين
نعتبرهم مصدر إلهام لنا :األطفال .نحن نقدر
توك توك للتجارة العامة
سعادة األطفال وطمأنينة وراحة اآلباء لذلك نقوم
)فرع من حسن احمدى
بتصميم منتجاتنا بإسلوب مرح ،مع الحفاظ على
خصم  %10على إجمالي الفاتورة للستثمار ش.ذ.م.م
جودة منتجاتنا وسهولة استخدامها.

مجموعة نحن سان ماركو هي مجموعة متميزة من
الشركات العاملة وتغطي الخدمات في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .تأسست الشركة
وامتلكها السيد يونس حسن املال منذ عام ، 1989
لدينا ً 30
عاما من العالقات القوية مع العمالء في
السوق .يتكون عملنا األساس ي من بيع الجملة
والتجزئة لألدوات املنزلية والعطور .الشركة عضو
سان ماركو للعطور و ساعات سان ماركو للتجارة العامة
فخور في دبي اس ام إي.

أبوظبي ,ابو ظبي ,الباهيه
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

خصم على جميع 20٪
املنتجات املنزلية والعطور في
منافذ البيع لدينا في جميع
أنحاء اإلمارات العربية
املتحدة .سيكون سعر
الخصم على سعر الرمز
الشريطي ولن يكون هذا
العرض سارًيا أثناء العروض
الترويجية

2021-12-31

دبي ,دبي ,املمزر

تعليم

نسبة الخصم

الخصم  %50على البرامج
التدريبية

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

سكن

نسبة الخصم

فيكس برو للمقاوالت و
صيانة املباني -يسري الخصم
على تنظيف وتعقيم املكيفات
فقط- .يمكن ألعضاء أبشر
املقيمين في أبوظبي االستفادة
من هذا الخصم - .مطلوب
إشعار ملدة يومين على األقل
للمناطق التي تعتبر خارج
وسط املدينة - .غير صالح مع
أي عرض ترويجي آخر%15 .
خصم  ٪15على الفاتورة
اإلجمالية لتنظيف وتعقيم
املكيفات

2021-12-08

2020-12-09

2020-12-08

2020-12-08

مجموعة نحن سان ماركو هي مجموعة متميزة من
الشركات العاملة وتغطي الخدمات في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .تأسست الشركة
وامتلكها السيد يونس حسن املال منذ عام ، 1989
لدينا ً 30
عاما من العالقات القوية مع العمالء في
السوق .يتكون عملنا األساس ي من بيع الجملة
والتجزئة لألدوات املنزلية والعطور .الشركة عضو
فخور في دبي اس ام إي.

سان ماركو منزلية

سان ماركو للتجارة العامة

نحن في كريتيكال نقدم املنتجات  /الخدمات
املذكورة أعاله لجميع املوظفين اإلماراتيين
العاملين في القطاع الخاص.

الخصم  %50على البرامج
التدريبية

كريتيكال اينوفيشن
لالستشارات اإلدارية
والتدريب

شركة محلية  ٪100مقرها اإلمارات العربية
املتحدة  ،تركز على تنظيف حواسك .تهدف جميع
حلولنا إلى تحسين صحتك وراحتك .نحن
مسؤولون ً
بيئيا  ،لذلك قمنا بتوريد منتجات
التنظيف ذات العالمات البيئية والبروبيوتيك
ألنشطة التعقيم الخاصة بنا .نحن نقدم خدمات
عالية الجودة في الصيانة والتنظيف واستكشاف
األخطاء وإصالحها .نقوم بجميع أنواع صيانة
وتنظيف املكيفات  ،ونقدم خدمات التنظيف
العميق  ،وخدمات املسابح وجميع الوظائف
برو
فيكس للمقاوالت و
املاهرة األخرى املطلوبة حول منازلكم  ،واملطاعم ،
صيانة املباني
فيكس برو للمقاوالت و الصيانة
والصاالت الرياضية والعيادات

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

تسوق

الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

 ،لالستفادة من العرض •
يجب على العضو تقديم
بطاقة صالحة أو تقديم رقم
• .البطاقة في وقت الدفع
العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي صفقات أو عروض
.ترويجية أخرى

2021-12-07

السترداد صالح يجب تقديم -
عضوية أبشر - .ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع العروض
.األخرى

2022-10-17

2020-12-07

2021-10-17

يسري الخصم على تنظيف وتعقيم املكيفات
فقط - .يمكن ألعضاء أبشر املقيمين في أبوظبي
االستفادة من هذا الخصم - .مطلوب إشعار ملدة
يومين على األقل للمناطق التي تعتبر خارج وسط
املدينة - .غير صالح مع أي عرض ترويجي آخر.

خصم %15على الفاتورة
الجماليةلتنظيف وتعقيم
املكيفات

املركز الطبي ذ م م مع األقسام التالية :طبيب
نسائي  -أسنان  -طبيب عام  -األمراض الجلدية -
الليز و تجميل

خصم  ٪30على جميع
الخدمات في مركزنا الطبي.

فيكس برو للمقاوالت و
صيانة املباني

مركز الدكتورة سبأ الطبي

دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,ميناء جبل علي
دبي ,دبي ,ند الحمر

سيارات

نسبة الخصم

ال يسري العرض مع أي -
 .خصومات او عروض أخرىالعرض صالح للمركبات
الخفيفة فقط- .العرض
صالح للتسجيل الجديد
ملقدم طلب رخصة القيادة
فقط و للحصص األساسية
فقط- .ال يتضمن هذا
الخصم فتح ملف هيئة
الطرق و املواصالت و الرسوم
ذات الصلة - .تطبق الشروط
و االحكام وفقا لعقد التدريب
للحصول على رخصة قيادة
املعتمد من هيئة الطرق و
املواصالت- .للمعلومات او
لشكاوي يرجى االتصال على
او على تطبيق 02354272
 .الوتس اب 0551030103

2021-12-31

2020-12-07

بدأنا في مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات
( )BDCرحلتنا في عام  2001في شهر أكتوبر عندما
ُولد املفهوم الجديد ملدرسة قيادة مستقبلية في
ذهن مديرنا اإلداري السيد سيف أحمد بالحصا.
اآلن نحن ال نحتفظ فقط بأسطول ضخم من
حوالي  700سيارة حديثة من جميع األنواع  ،ولكن
لدينا ً
أيضا بعض األسماء األكثر خبرة وخبرة في
مجال القيادة االحترافية .توفر دورات تعلم
القيادة لدينا ً
دروسا تعليمية أساسية ومتقدمة
حول القيادة  ،ومحاضرات  /فصول  /جلسات
عملية ملجموعة متنوعة من السيارات بما في ذلك
املركبات ذات املحركات الخفيفة والشاحنات
والحافالت والرافعات الشوكية واملجارف
والدراجات النارية والعديد من املركبات األخرى.
أكمل آالف الطالب بنجاح دورات ودورات تعلم
القيادة في  BDCوحصلوا على تصريح  /رخصة
للقيادة.

خصم على الحصص 20%
التدريب العملي

مركز بالحصا للسياقة

دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,ميناء جبل علي
دبي ,دبي ,ند الحمر

سيارات

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري العرض مع أي -
 .خصومات او عروض أخرىالعرض صالح للمركبات
الخفيفة فقط- .العرض
صالح للتسجيل الجديد
ملقدم طلب رخصة القيادة
فقط و للحصص األساسية
فقط- .ال يتضمن هذا
الخصم فتح ملف هيئة
الطرق و املواصالت و الرسوم
ذات الصلة - .تطبق الشروط
و االحكام وفقا لعقد التدريب
للحصول على رخصة قيادة
املعتمد من هيئة الطرق و
املواصالت- .للمعلومات او
لشكاوي يرجى االتصال على
او على تطبيق 02354272
 .الوتس اب 0551030103

2021-12-31

ال يسري هذا العرض -
بالتزامن مع أي عروض أخرى

2021-11-30

2020-12-07

2020-11-26

بدأنا في مركز بالحصا لتعليم قيادة السيارات
( )BDCرحلتنا في عام  2001في شهر أكتوبر عندما
ُولد املفهوم الجديد ملدرسة قيادة مستقبلية في
ذهن مديرنا اإلداري السيد سيف أحمد بالحصا.
اآلن نحن ال نحتفظ فقط بأسطول ضخم من
حوالي  700سيارة حديثة من جميع األنواع  ،ولكن
لدينا ً
أيضا بعض األسماء األكثر خبرة وخبرة في
مجال القيادة االحترافية .توفر دورات تعلم
القيادة لدينا ً
دروسا تعليمية أساسية ومتقدمة
حول القيادة  ،ومحاضرات  /فصول  /جلسات
عملية ملجموعة متنوعة من السيارات بما في ذلك
املركبات ذات املحركات الخفيفة والشاحنات
والحافالت والرافعات الشوكية واملجارف
والدراجات النارية والعديد من املركبات األخرى.
أكمل آالف الطالب بنجاح دورات ودورات تعلم
القيادة في  BDCوحصلوا على تصريح  /رخصة
للقيادة.

تجارة املفروشات

خصم على املحاضرات 50%
النظرية

مركز بالحصا للسياقة

القلعة الذهبية لتجارة
املفروشات
خصم  %20على إجمالي الفاتورة

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

العرض غير صالح بالتزامن مع
العروض األخرى

2021-11-26

2020-11-26

تأسس مركز الدراسات املتقدمة والتدريب في عام
 2000ليجمع أفراد األعمال املحليين مع املدربين
الدوليين املحترفين بهدف تسهيل التعلم .مع األخذ
في االعتبار التنوع الثقافي في دبي  ،نقدم دورات
خصم على جميع البرامج  20٪مركز الدراسات املتقدمة
تدريبية في مجموعة متنوعة من املوضوعات
والتدريب
والخدمات
باللغتين اإلنجليزية والعربية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

غير صالح مع العروض
والعروض الترويجية األخرى

2021-12-31

2020-11-26

هيلو كيتي بيوتي سبا هو منتجع صحي ّ
يعرف
االرتباط بالجمال! تستحق السيدات والفتيات
االستمتاع  ،والتواصل مع طفلهن الداخلي ،
وقضاء وقت ممتع ً
معا  ،وتعزيز ثقتهن  ،والشعور
بالرضا  ،والسماح لألميرة الداخلية أو امللكة
باإلبهار .دلل نفسك وأحبائك في هيلو كيتي بيوتي
هيلو كيتي بيوتي سبا
سبا لتجربة رائعة مليئة بكل األشياء املشرقة
الشارقة
خصم على جميع الخدمات 20٪
والجميلة!

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

.

2021-12-31

2020-11-26

نحن في معرض اإلنتاج الفني نعترف بتقديم
املنتجات  /الخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين اإلماراتيين العاملين في القطاع الخاص

خصم  %20على خدمات
الحفالت والترفيه  ،اإلنتاج
املسرحي  ،منظم األحداث

عروض لالنتاج الفني

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املنتجات املباعة غير قابلة
للتمويل

2022-11-25

دبي ,دبي ,القرهود

تسوق

نسبة الخصم

يجب ابراز بطاقة عضوية
صالحة للحصول على خصم
الخاص لعمليات %15
التصليح .

2022-12-30

2020-11-26

2020-11-24

هي واحدة من املوردين الرائدين في دولة اإلمارات
العربية املتحدة وموزعيها ملستلزمات املستشفيات
واملعدات الطبية ومنتجات عالج النوم .لدينا أكبر
مجموعة من اإلمدادات الطبية واملعدات الطبية
املتاحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بما في
ذلك كل ش يء من أجهزة مراقبة ضغط الدم ،
ومقاييس الحرارة غير املالمسة للضوء األحمر إلى
أجهزة التنفس الصناعي  ،والحقن  ،ومنتجات
الجهاز التنفس ي وأنواع مختلفة من الفئات .نهدف
إلى االحتفاظ بأكبر قدر ممكن من إمدادات
املستشفيات واإلمدادات الطبية واملعدات الطبية
في املخزون في جميع األوقات حتى نتمكن من
تقديم أفضل أوقات التسليم لك.

استروميد لتجارة املعدات
الطبية

تصليح جميع الهواتف الذكية
وااللواح االكترونية
تصليح جميع الهواتف الذكية وااللواح االكترونية
والحواسيب املحمولة
والحواسيب املحمولة

استروميد لتجارة املعدات
الطبية

موبايل ايد ش.ذ.م .م

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-11-23

دبي ,دبي ,منخول

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-11-23

2020-11-23

2020-11-23

تيم تاي للبصريات هي شركة حديثة و متطورة في
مجال البصريات وقد تم إفتتاح أول متجر
للشركة في الخامس من فبراير عام  2019برؤية
شاملة وفريدة لتقديم أفضل الخدمات البصرية
في اإلمارات و جميع أنحاء العالم يقع هذا املتجر في
بر دبي  ,و لديه مجموعة واسعة من النظارات
الطبية و الشمسية ذات الشهرة العاملية و نقدم
كافة الحلول الحديثة للعناية بالعيون و املدعومة
بمنتجات عالية الجودة وعصرية وخدمة عمالء
استثنائية وتوصيل سريع

خصم على العدسات 30٪
البصرية

تيم تاي للبصريات هي شركة حديثة و متطورة في
مجال البصريات وقد تم إفتتاح أول متجر
للشركة في الخامس من فبراير عام  2019برؤية
شاملة وفريدة لتقديم أفضل الخدمات البصرية
في اإلمارات و جميع أنحاء العالم يقع هذا املتجر في
بر دبي  ,و لديه مجموعة واسعة من النظارات
الطبية و الشمسية ذات الشهرة العاملية و نقدم
كافة الحلول الحديثة للعناية بالعيون و املدعومة
بمنتجات عالية الجودة وعصرية وخدمة عمالء خصم  ٪50على جميع اإلطارات
والنظارات الشمسية
استثنائية وتوصيل سريع

تيم تاي للبصريات

تيم تاي للبصريات

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-11-23

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-11-23

2020-11-23

2020-11-23

وادي البستان هو بوتيك للزهور والشوكوالتة
يقدم خدمة توصيل مجانية في جميع أنحاء
اإلمارات العربية املتحدة .نحن نقف بقوة على
االختيار الدقيق للزهور عالية الجودة وتنسيق
األزهار الرائع .يمكنك االختيار من مجموعتنا
املتنوعة والنابضة بالحياة من الزهور املختارة
ً
بخبرة  ،واملقطوعة حديثا وجاهزة إلضافتها إلى
ً
مزهرية جميلة أو مجمعة عضويا في باقة.
مجموعة الشوكوالتة الشهية التي نتجرأ على
تسقي فمك وتذوب بالتأكيد في فمك أمر ال بد
منه .نحن نفخر بتعزيز محيطك بينما تدغدغ
براعم التذوق لديك .هناك نطاق سعري مختلف
نعمل حوله .في النهاية  ،حاصل سعادتك ال يقل
أهمية عن الزهور الطازجة.

متجر أزياء

خصم  %20على الزهور
والشوكوالته

خصم  %20على جميع
التشكيالت

وادي البستان لتجارة
الزهور والشوكوالتة

نمبر سفن بوتيك

دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,محيصنة األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-11-23

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-11-21

2020-11-22

2020-11-23

يجمع عطر دليلة بين عبير املاض ي وأصالته وروح
الحاضر ورومانسية املستقبل .عطور النساء كلها
أنثوية وجذابة .باقات من النباتات العطرية التي
تجمع بين الثقافة وسحر الجمال العربي
والخليجي .مجموعة عطور من أجود أنواع الزيوت
خصم  %20على جميع العطور
األوروبية والشرقية والعود والعنبر واملسك
والبخور واملسك وعطور الشعر
والبخور عطر دليلة رمز للشعور واإللهام

دليلة للعطور

تم وضع عالمة األمبرا للعطور الفاخرة من األقصر
 ،والتي رحبت بها اإلمارات العربية املتحدة في فترة
زمنية قصيرة ً
جدا ولدت في دبي  ،ورؤيتها للوصول
إلى السوق العاملية في مشروع البيع بالتجزئة الذي
يركز حصرًيا على االمتياز .عالوة على ذلك بالنسبة خصم  ٪20على جميع منتجات
العطور
ألوروبا ومنطقة أمريكا

األمبرا للعطور

دبي ,دبي ,القرهود

سكن

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر

2022-12-30

2020-11-22

متخصصين فى خدمات التصميم واالشراف

خصم  %50على خدمات
التصميم واالشراف

دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

خصم  ٪20على جميع
عناصر القائمة ألعضاء أبشر

2021-11-19

2020-11-19

نحن معروفون بتقديم السندويشات املقرمشة
بطعمها املميز  ،مع سلطة امللفوف اللذيذة ،
والصلصات املختلفة املصنوعة ً
يدويا والخبز
الطازج ً
يوميا.

أنكل ديك

النور لالستشارات
الهندسية

مقطورة الطعام انكل ديك

دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

طب

نسبة الخصم

ال يمكن استخدام هذا 1.
الخصم مع أي خصم أو
عرض ترويجي آخر .2 .ال
يمكن االستفادة من هذا
الخصم إال عند إبراز بطاقة
.أبشر

2021-11-19

دبي ,دبي ,الضغاية

خدمات حكومية

نسبة الخصم

الخصومات على رسوم
الطباعة للفحص الطبي
والهوية

2021-12-30

دبي ,دبي ,السطوة

تسوق

نسبة الخصم

الخصومات على
االكسسوارات والهواتف
املستعملة

2021-12-30

2020-11-19

2020-11-18

2020-11-18

نعتقد أن الوقاية خير من العالج  ،ولذا فإننا نقدم
خدمات وقائية على أعلى مستوى ملساعدة
أصحاب الحيوانات األليفة على تجنب املرض.
يمتلك مستشفى زعبيل البيطري أحدث التقنيات
في التصوير الطبي واملختبرات الطبية والتصوير
ً
تجهيزا
وطب األسنان .غرف الجراحة لدينا مجهزة
ً
كامال بجميع املعدات الالزمة املناسبة لجميع أنواع
العمليات الجراحية .نحن في مستشفى زعبيل
البيطري لدينا موظفين مؤهلين وذوي خبرة عالية
سيقدمون أفضل رعاية لجميع الحيوانات األليفة خصم  ٪20على الخدمات
والحيوانات الغريبة .نحن ملتزمون بشدة برفاهية الطبية البيطرية للحيوانات
الحيوان ورعايته مع توفير رعاية عالية الجودة األليفة ملدة عام واحد على هذه
مستشفى زعبيل البيطري
الخدمات
بأحدث التقنيات.

...

...

على رسوم الطباعة للفحص
والهوية

24سفن النجاز املعامالت
الحكومية ذ م م

الخصم على االكسسوارات
والهواتف املستعمله%20

سوايب للهواتف

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,الشامخه
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
املدينة الجامعية
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الطوار األولى
دبي ,دبي ,املزهر الثانية
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,منخول
عجمان ,عجمان ,الجرف
عجمان ,عجمان ,مشيرف

مطاعم

نسبة الخصم

ال يسري العرض بالتزامن مع
أي عرض ترويجي آخر.

2022-10-17

2021-10-17

ً
موطنا ألرقى
يقدم مطعم جازيبو  ،الذي يعد
املأكوالت الهندية  ،نكهات استثنائية من عصر
املغول .مع قائمة واسعة ومثيرة لإلعجاب من خصم  ٪10على إجمالي فاتورة
الكباب اللذيذ  ،والكاري اللذيذ  ،والبرياني العطري
تناول الطعام والوجبات
الجاهزة
والحلويات اللذيذة  ،إنها تجربة ال مثيل لها.

مطعم جازيبو

دبي ,دبي ,مطار دبي الدولي

تسوق

نسبة الخصم

تطبق الشروط و األحكام.
يرجى إبراز بطاقة أبشر
اإلفتراضية داخل تطبيق
أبشر للحصول على الخصم.
يسري العرض على جميع
األغراض ما عدا :الكاميرات و
ملحقاتها اإللكترونيات الذهب
الخمور املجالت و القرطاسية
جولد رش حزمات دبي للسفر
مصاريف كريستالكس
للشحن فاشون سيس

2031-10-25

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

ال تسري مع عروض أخرى في
نفس الوقت.

2022-10-17

دبي ,دبي ,الخيران

طب

نسبة الخصم

ال يجوز استخدامه مع
العروض األخرى

2021-11-30

2020-11-17

2021-10-17
2020-11-11

خصم من سوق دبي الحرة 10%

خصم من سوق دبي الحرة 10%

يتكون مركز الدكتور رغيد توفيق لألسنان (دي ار
تي دي س ي) من متخصص ي طب األسنان املؤهلين
تأهيال عاليا وعلى استعداد لتلبية أي احتياجات
ألي مريض يحتاج إلى رعاية أسنان .رؤية :تعتبر دي
ار تي دي س ي نفسها املزود الرائد لخدمات طب
األسنان في جميع أنحاء أبو ظبي وفي نهاية املطاف ،
اإلمارات العربية املتحدة بأكملها .مهمة :هدف دي
ار تي دي س ي هو ضمان أن أي مريض يدخل
خصم لجميع العالجات املقدمة
عيادتنا ويطلب أي رعاية أسنان  ،سيغادر
بابتسامة ورضا في حدود توقعاتهم أو تتجاوزها .من املركز لحاملي بطاقة أبشر
خصم  ٪30على تحديد اللحية بالليزر

تحديد اللحية بالليزر للرجال

دبي ديوتي فري

مركز الدكتور رغيد
توفيق لطب االسنان
عيادة لوتسيا للتجميل
وزراعة الشعر

دبي ,دبي ,الخيران

طب

نسبة الخصم

ال يجوز استخدامه مع
العروض األخرى

2021-11-30

دبي ,دبي ,الخيران

طب

نسبة الخصم

ال يجوز استخدامه مع
العروض األخرى

2021-11-30

2020-11-11

دبي ,دبي ,الخيران

طب

نسبة الخصم

ال يجوز استخدامه مع
العروض األخرى

2021-11-30

2020-11-11

خصم  ٪20على ميتا بوستر

دبي ,دبي ,الخيران

طب

نسبة الخصم

ال يجوز استخدامه مع
العروض األخرى

2021-11-30

2020-11-12

خصم  ٪20على فيشال اكسبرس مع ليد

فيشال اكسبرس مع ليد

دبي ,دبي ,الخيران

طب

نسبة الخصم

ال يجوز استخدامه مع
العروض األخرى

2021-11-30

2020-11-11

خصم  ٪20على فيشال تفتيح الوجه

فيشال تفتيح الوجه

عيادة لوتسيا للتجميل
وزراعة الشعر

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى

طب

تكلفة االستشارة على أساس
خطة التأمين

2021-11-30

االستشارة األولى مجانية مع طبيب عام أو
أخصائي طب األسرة

االستشارة األولى مجانية مع
طبيب عام أو أخصائي طب
األسرة

تشافي الفطيم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الخيران
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املطينة
دبي ,دبي ,النهدة األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,ند حصه
دبي ,دبي ,ورسان األولى

طب

خصم ثابت

خصم ثابت

الشروط واألحكامً :
وفقا
للمخزون املتاح  ،قابل
لالسترداد في جميع صيدليات
هيلث هب ،ال يجوز
استخدامه مع العروض
األخرى

2021-11-30

2020-11-11

خصم  ٪20على إرالة الشعر بالليزر للسيدات

إزالة الشعر بالليزر للسيدات

عيادة لوتسيا للتجميل
وزراعة الشعر

خصم  ٪20على كول ويف

كول ويف

عيادة لوتسيا للتجميل
وزراعة الشعر

ميتا بوستر

عيادة لوتسيا للتجميل
وزراعة الشعر
عيادة لوتسيا للتجميل
وزراعة الشعر

2020-11-11

2020-11-11

أقل سعر في السوق  49 -درهم

جهاز جلوكومتر

الفطيم هيلث هب

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الخيران
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املطينة
دبي ,دبي ,النهدة األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,ند حصه
دبي ,دبي ,ورسان األولى

طب

دبي ,دبي ,الخيران
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املطينة
دبي ,دبي ,النهدة األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,ند حصه

طب

نسبة الخصم

خصم ثابت

الشروط واألحكامً :
وفقا
للمخزون املتاح  ،قابل
لالسترداد في جميع صيدليات
هيلث هب ،عرض متعدد
األوقات  ،ال يجوز استخدامه
مع العروض األخرى

تكلفة االستشارة على أساس
خطة التأمين

2021-11-30

2021-11-30

2020-11-11

2020-11-11

خصم  ٪20على منتجات مختارة للعناية بالبشرة

االستشارة األولى مجانية مع طبيب عام أو
أخصائي طب األسرة

الجمال والعناية بالبشرة

االستشارة األولى مجانية مع
طبيب عام أو أخصائي طب
األسرة

الفطيم هيلث هب

الفطيم هيلث هب

دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املرر
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,حتا
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نايف
دبي ,دبي ,هور العنز
عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املرر
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,حتا
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نايف
دبي ,دبي ,هور العنز
عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

الشروط واألحكام  .1يجب
تقديم القسيمة عند
التسجيل .2 .غير صالح
بالتزامن مع أي عرض ترويجي
آخر.

الشروط واألحكام  .1يجب
تقديم القسيمة عند
التسجيل .2 .غير صالح
بالتزامن مع أي عرض ترويجي
آخر.

2021-12-31

2021-12-31

2020-11-10

2020-11-10

خصم على دورة القيادة الدفاعية ليوم واحد  40٪خصم على دورة القيادة 40٪
الدفاعية ليوم واحد
)تطبق في أيام األسبوع فقط(

خصم على دورة القيادة الصحراوية ليوم 40٪
واحد (تطبق في أيام األسبوع فقط)

خصم على دورة القيادة 40٪
الصحراوية ليوم واحد

معهد اإلمارات للسياقة.

معهد اإلمارات للسياقة.

دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املرر
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,حتا
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نايف
دبي ,دبي ,هور العنز
عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

الشروط واالحكام .1 :غير
صالح في دورات القيادة
الخليجية  ،واالختبار املباشر
 ،ودورات القيادة البالتينية
والذهبية .2 .يجب تقديم
القسيمة عند التسجيل.3 .
غير صالح بالتزامن مع أي
عروض ترويجية أخرى .4
تنطبق جميع الشروط
واألحكام األخرى ً
وفقا لعقد
هيئة الطرق واملواصالت /
التبادل اإللكتروني للبيانات.

2021-12-31

2020-11-10

خصم  ٪20على السيارات الخفيفة والسعر
الثابت حتى النجاح (أيام األسبوع  /الليل)

خصم 20%

معهد اإلمارات للسياقة.

دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املرر
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,حتا
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نايف
دبي ,دبي ,هور العنز
عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

الشروط واالحكام .1 :ال
يسري على دورات القيادة
الخليجية  ،واالختبار املباشر
 ،ودورة التميز البالتيني
والذهبي  .2يجب تقديم
القسيمة عند التسجيل.3 .
غير صالح بالتزامن مع أي
عروض ترويجية أخرى .4
جميع الشروط واألحكام
األخرى ً
طبقا لعقد هيئة
الطرق واملواصالت  /التبادل
اإللكتروني للبيانات املطبقة.

2021-12-31

دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض في فترة
الخصومات أو بالتزامن مع أي
عروض أخرى تطبق الشروط
واألحكام

2025-11-08

2020-11-10

2020-11-10

يطبق خصم  ٪40على رسوم كل فصل تدريبي .
لدورات املركبات الخفيفة والدراجات النارية (أيام
 األسبوع  -الليل  -عطلة نهاية األسبوع  -التحول.فقط )VIP

خياطة العباءات النسائية وتطريزها خياطة
املالبس النسائية وتطريزها تصميم األزياء واملالبس

خصم على حصص 40٪
التدريب

خصم  ٪20على العبايات
واملالبس الجاهزة

معهد اإلمارات للسياقة.

بوزارازي للخياطة
والتطريز

دبي ,دبي ,القرهود

سكن

نسبة الخصم

ينطبق العرض على مصاعد
هياتش ي املنزلية ( 300كجم و
 200كجم) و جي إل اي (450
كجم و  630كجم) و بريليانت
(بي إل تي) مصاعد املنزل .يتم
إضافة ضريبة القيمة
املضافة يخضع للشروط و
األحكام مدة العروض60 - :
يوم من تاريخ عرض األسعار
ينطبق العرض في كل اإلمارات

2022-11-21

2021-10-17

تعتبر شركة الفطيم الهندسية واحدة من أهم
الشركات التي تقدم أذكى الحلول في مجال
املصاعد والساللم الكهربائية .وقد لبت الشركة
متطلبات عدد من املنشآت السكنية والتجارية
العالية املستوى على مستوى الشرق األوسط
لقرابة عدة عقود .تغطي خدمات الفطيم
الهندسية جميع جوانب مشروعات املصاعد
ً
والساللم املتحركة بدءا من توريد وتصميم
وتركيب إلى تحديث وصيانة املصاعد والساللم
املتحركة للمشاريع من أي حجم ونوع .كما أننا
ً
نقوم بإصالح املصاعد التجارية جنبا إلى جنب مع
خدمات إصالح املصاعد السكنية* .رواد املصاعد
في املنطقة *متخصصون في وسائل االنتقال
الرأس ي* .نطور تصاميم مثالية تخفض التكاليف
*خدمة على مدار  24ساعة في األسبوع في حاالت
الطوارئ *استجابة سريعة وفعالة *قهر ارتفاعات خص على املصاعد املنزلية  5%شركة الفطيم الهندسية
للتقنية املحدودة
الكهربائية
أكبر

دبي ,دبي ,القرهود

سكن

نسبة الخصم

خصم لغاية  %25على
منتجات توتو الخصم ساري
ملدة سنة من تاريخ العرض
الخصم ساري في فرع توتو -
دبي  -ديرة  -شارع صالح الدين

2022-10-17

دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

يسري العرض على البضائع
ذات سعر كامل فقط ال
يسري هذا العرض بتزامن مع
عروض اخرى العروض ال
يمكن تحويلها ألي طرف آخر
أو إستبدالها نقدا

2022-12-31

2021-10-17

2021-10-17

تعزز توتو عبر األجيال جودة الحياة من خالل
االبتكار املتواصل حيث انشأت العالمة التجارية
العريقة من خالل االلتزام بتقديم الراحة املثلى
للمستخدمين بالتزامن مع الحفاظ على كوكبنا
ومياهه .لقد غيرت توتو خالل فترة طويلة امتدت
ألكثر من قرن كامل من الزمن فهمنا الستخدام
الحمام ونظافته بكل راحة وسهولة ان كان في
املنزل او املكاتب او املرافق العامة وذلك ضمن
استراتيجيتها املتكاملة املرتكزة على االبتكار
والتصاميم العصرية .تقدم منتجات توتو
التقنيات الفريدة CeFiONtect glazing
النسيابية املياه و سيفون تورنادو ،وحنفيات
(الصنابير) بالحساسات الذاتية الجديدة ,وتقنية
الهايدروتيك ,وتصميم بدون الحافات ,ومنتجات
توتو الخاصة بالبيئة .تشكيالت توتو تتضمن
Luminist, Neorest, Jewelhex, Basic+, Le
 .Museأما منتجات لوبالن و فهم األمثل للفلل
وغرف الفنادق.

أعضاء أبشر يتمتعون بخصم  %15في كافة
محالت كريت اند باريل في اإلمارات

خصومات توتو 25%

خصم في كريت اند باريل 15%

شركة الفطيم الهندسية
للتقنية املحدودة

كريت اند باريل

الشارقة ,كلباء ,خور كلباء

مطاعم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

العرض ساري عند توقيع
االتفاقية .يسري العرض من
السبت إلى الخميس .لن
يسري العرض في أيام العطل
الرسمية واألحداث الكبرى.
الغرف على مدى التوفر .ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات على خدمة الغرف
وامليني بار .ال يمكن الجمع بين
العرض والعروض الترويجية
األخرى

2022-10-17

العرض ساري عند توقيع
االتفاقية .يسري العرض من
السبت إلى الخميس .لن
يسري العرض في أيام العطل
الرسمية واألحداث الكبرى.
الغرف على مدى التوفر .ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات على خدمة الغرف
وامليني بار .ال يمكن الجمع بين
العرض والعروض الترويجية
األخرى

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

خصومات على أسعار الغرف والسبا والطعام
والشراب في املطعم فقط أسعار الغرف تشمل
اإلفطار والعشاء

خصومات على أسعار الغرف والسبا والطعام
والشراب في املطعم فقط أسعار الغرف تشمل
اإلفطار والعشاء

على املأكوالت واملشروبات 15٪
والسبا

على املأكوالت واملشروبات 15٪
والسبا

نزل الرفراف

واحة البداير

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

العرض ساري عند توقيع
االتفاقية .يسري العرض من
السبت إلى الخميس .لن
يسري العرض في أيام العطل
الرسمية واألحداث الكبرى.
الغرف على مدى التوفر .ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات على خدمة الغرف
وامليني بار .ال يمكن الجمع بين
العرض والعروض الترويجية
األخرى

2022-10-17

الشارقة ,املدام ,منطقة الفايه

مطاعم

نسبة الخصم

العرض ساري عند توقيع
االتفاقية .يسري العرض من
السبت إلى الخميس .لن
يسري العرض في أيام العطل
الرسمية واألحداث الكبرى.
الغرف على مدى التوفر .ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات على خدمة الغرف
وامليني بار .ال يمكن الجمع بين
العرض والعروض الترويجية
األخرى.

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

خصومات على أسعار الغرف والسبا والطعام
والشراب في املطعم فقط أسعار الغرف تشمل
اإلفطار والعشاء

خصومات على أسعار الغرف والسبا والطعام
والشراب في املطعم فقط أسعار الغرف تشمل
اإلفطار والعشاء

على أفضل األسعار املتاحة 20٪

على املأكوالت واملشروبات 15٪
والسبا

واحة البداير

نزل الفاية

الشارقة ,املدام ,منطقة الفايه

سكن

نسبة الخصم

العرض ساري عند توقيع
االتفاقية .يسري العرض من
السبت إلى الخميس .لن
يسري العرض في أيام العطل
الرسمية واألحداث الكبرى.
الغرف على مدى التوفر .ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات على خدمة الغرف
وامليني بار .ال يمكن الجمع بين
العرض والعروض الترويجية
األخرى.

2022-10-17

أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض بالتزامن
مع أي عروض أخرى تطبق
الشروط واألحكام

2022-10-17

أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض بالتزامن
مع أي عروض أخرى تطبق
الشروط واألحكام

2022-10-17

دبي ,دبي ,هور العنز

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض بالتزامن
مع أي عروض أخر

2025-11-08

2021-10-17

2021-10-17

2021-10-17

2020-11-08

خصومات على أسعار الغرف والسبا والطعام
والشراب في املطعم فقط أسعار الغرف تشمل
اإلفطار والعشاء

على أفضل األسعار املتاحة 20٪

نزل الفاية

مؤسسة وطنية بدرجة أولى مرخصة من دائرة
التنمية تفصيل وخياطة املالبس النسائية العربية
خصم  %15على قطع مختارة
(العباءات النسائية)

ريفو ديزاين

مؤسسة وطنية بدرجة أولى مرخصة من دائرة
التنمية تفصيل وخياطة املالبس النسائية العربية
خصم  %10على إجمالي الفاتورة
(العباءات النسائية)

ريفو ديزاين

تجارة األدوات الصحية و األقفال واملفاتيح

خصم يصل حتى  %20على
املغاسل والخالطات

مرايا لألدوات الصحية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2025-11-08

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

ال تشمل الخصومات ماركات
شانيل وديور

2025-11-08

2020-11-08

تأسس معرض ليان عام  ، 2010وبدأ بمنتجات
فاخرة بما في ذلك العطور والساعات .يقدم املتجر
مجموعة متميزة من أكثر من  550عالمة تجارية
عاملية .لعقد من الزمان  ،نحن ملتزمون بالحفاظ
على مصلحة عمالئنا في جوهرها .ضمان رضا
العمالء من حيث احتياجاتهم والخدمة املقدمة
لهم

2020-11-08

تأسس معرض ليان عام  ، 2010وبدأ بمنتجات
فاخرة بما في ذلك العطور والساعات .يقدم املتجر
مجموعة متميزة من أكثر من  550عالمة تجارية
عاملية .لعقد من الزمان  ،نحن ملتزمون بالحفاظ
على مصلحة عمالئنا في جوهرها .ضمان رضا
العمالء من حيث احتياجاتهم والخدمة املقدمة العطور  -خصم  ٪20على املبلغ
اإلجمالي
لهم

الساعات  -خصم  ٪30على
املبلغ اإلجمالي

ليان غاليري

ليان غاليري

أبوظبي ,ابو ظبي ,مطار ابوظبي
الدولي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خدمة االستقبال واملساعدة
(الوصول أو املغادرة)

2025-11-08

2020-11-08

مبنى كبار الشخصيات هو مكان املسافرين للراحة
والتنعم بالحياة الفاخرة قبل السفر ،كما يمكنهم
من االستفادة ألكثر حد من رحالت الوصول
السريع واملغادرة ،إلى جانب اختيار السيارات
الفاخرة لتنقلهم من وإلى بوابة الطائرة .عالوة على
ذلك ،فإن مبنى كبار الشخصيات يوفر لك
مجلسك الخاص ويضمن لك خصوصيتك بينما
نحرص أن تكون سالمتك على رأس أولوياتنا
لتسافر بكل اطمئنان .مع مواقف خاصة
واستقبال خاصة ،لن تعرف بعد يوم معنى
للإلزدحام أو طول االنتظار .نحرص على أن نوفر
لك رحلة خالية من املتاعب قدر اإلمكان ،لكي
ً
تملك وقتا أكثر لالسترخاء والراحة تحت عنايتنا.
تجاوز طوابير االنتظار مع املرافقة الخاصة إلنهاء
ّ
إجراءات السفر في مبنى كبار الشخصيات ،ووفر
لنفسك الكثير من الوقت لإلسترخاء في القاعة أو
التسوق في املحالت أو حتى قضاء الوقت مع
شركائك بالسفر.

خصم  ٪25على خدمة
االستقبال واملساعدة

مبنى كبار الشخصيات

أبوظبي ,ابو ظبي ,مطار ابوظبي
الدولي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

االستقبال واملساعدة
(الوصول أو املغادرة) بما في
ذلك خدمة الصالة الخاصة

2025-11-08

2020-11-08

مبنى كبار الشخصيات هو مكان املسافرين للراحة
والتنعم بالحياة الفاخرة قبل السفر ،كما يمكنهم
من االستفادة ألكثر حد من رحالت الوصول
السريع واملغادرة ،إلى جانب اختيار السيارات
الفاخرة لتنقلهم من وإلى بوابة الطائرة .عالوة على
ذلك ،فإن مبنى كبار الشخصيات يوفر لك
مجلسك الخاص ويضمن لك خصوصيتك بينما
نحرص أن تكون سالمتك على رأس أولوياتنا
لتسافر بكل اطمئنان .مع مواقف خاصة
واستقبال خاصة ،لن تعرف بعد يوم معنى
للإلزدحام أو طول االنتظار .نحرص على أن نوفر
لك رحلة خالية من املتاعب قدر اإلمكان ،لكي
ً
تملك وقتا أكثر لالسترخاء والراحة تحت عنايتنا.
تجاوز طوابير االنتظار مع املرافقة الخاصة إلنهاء
ّ
إجراءات السفر في مبنى كبار الشخصيات ،ووفر
لنفسك الكثير من الوقت لإلسترخاء في القاعة أو خصم على صالة كبار 56٪
الشخصيات (الصالة املاسية)
التسوق في املحالت أو حتى قضاء الوقت مع
درهم إماراتي للفرد 217
شركائك بالسفر

مبنى كبار الشخصيات

أبوظبي ,ابو ظبي ,مطار ابوظبي
الدولي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

االستقبال واملساعدة
(الوصول أو املغادرة) بما في
ذلك خدمة الصالة

2025-11-08

2020-11-08

مبنى كبار الشخصيات هو مكان املسافرين للراحة
والتنعم بالحياة الفاخرة قبل السفر ،كما يمكنهم
من االستفادة ألكثر حد من رحالت الوصول
السريع واملغادرة ،إلى جانب اختيار السيارات
الفاخرة لتنقلهم من وإلى بوابة الطائرة .عالوة على
ذلك ،فإن مبنى كبار الشخصيات يوفر لك
مجلسك الخاص ويضمن لك خصوصيتك بينما
نحرص أن تكون سالمتك على رأس أولوياتنا
لتسافر بكل اطمئنان .مع مواقف خاصة
واستقبال خاصة ،لن تعرف بعد يوم معنى
للإلزدحام أو طول االنتظار .نحرص على أن نوفر
لك رحلة خالية من املتاعب قدر اإلمكان ،لكي
ً
تملك وقتا أكثر لالسترخاء والراحة تحت عنايتنا.
تجاوز طوابير االنتظار مع املرافقة الخاصة إلنهاء
ّ
إجراءات السفر في مبنى كبار الشخصيات ،ووفر
لنفسك الكثير من الوقت لإلسترخاء في القاعة أو خصم  ٪25على صالة كبار
الشخصيات (املجلس امللكي)
التسوق في املحالت أو حتى قضاء الوقت مع
 1125درهم إماراتي للفرد
شركائك بالسفر.

مبنى كبار الشخصيات

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الثانية

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

ال يسري العرض على
مجوهرات السوليتير واألملاس
املعتمد ومجوهرات اإلصدار
املحدود

2025-11-08

ال يسري العرض على
مجوهرات السوليتير واألملاس
املعتمد ومجوهرات اإلصدار
املحدود

2025-11-08

 الخصم ال يشمل القواعد-إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2025-11-08

2020-11-08

2020-11-08

2020-11-08

مجوهرات باسكار ديفجي منذ عام  1950هي
عالمة تجارية مرادفة للثقة في منطقة الخليج
العربي .بدأت رحلتنا في مملكة البحرين وخالل
السبعين ً
عاما املاضية تطورنا من قوة إلى قوة.
مايميز مجوهراتنا أنها مجموعة ساحرة من
تصاميم فريدة مشغولة ً
يدويا وذلك لخلق متعة خصم على مجموعة روحي 20%
الذهبية
تسوق باهرة لكم في متاجرنا

باسكار ديفجي
للمجوهرات

مجوهرات باسكار ديفجي منذ عام  1950هي
عالمة تجارية مرادفة للثقة في منطقة الخليج
العربي .بدأت رحلتنا في مملكة البحرين وخالل
السبعين ً
عاما املاضية تطورنا من قوة إلى قوة.
مايميز مجوهراتنا أنها مجموعة ساحرة من
تصاميم فريدة مشغولة ً
يدويا وذلك لخلق متعة
تسوق باهرة لكم في متاجرنا.

باسكار ديفجي
للمجوهرات

وجهتكم للزهور والهدايا األصلية ً
حقا .دعونا
نصمم ابتسامة لكم اليوم

خصم  %45على مجوهرات
األملاس

خصم  %10على الزهور
الطبيعية

بيبي روزز للزهور

دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الثانية

تسوق

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل القواعد -
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2025-11-08

دبي ,دبي ,الخيران األولى

سكن

نسبة الخصم

يتم تحديد سعر السوق من
خالل قائمة األسعار املعتمدة
للشقة صالح ملرس ى بالزا
والبادية ريزيدنس املرحلة
الثالثة صالح للمستأجرين
الجدد أو املستأجرين
الحاليين في دبي فستيفال
سيتي صالح لعقد إيجار
مباشر مع دبي فستيفال
سيتي  -بدون وكيل يمكن
استرداد اإليجار املجاني ملدة
شهر واحد بعد إكمال عام
واحد مستمر بعد الشهر
الثاني عشر العضوية العائلية
في نادي العريش صالحة
لشخصين بالغين وطفلين
(أقل من  16سنة)

2021-12-31

2020-11-08

2021-02-24

وجهتكم للزهور والهدايا األصلية ً
حقا .دعونا
نصمم ابتسامة لكم اليوم

تعد دبي فستيفال سيتي وجهة متعددة
االستخدامات وأحد املشاريع الرائدة التي ّ
طورتها
مجموعة الفطيم العقارية لتعكس الروح العصرية
والتراث الحضاري العريق إلمارة دبي .يضم املشروع
مجمعات سكنية راقية منها مرس ى بالزا والبادية
ريزيدنسز والبادية هيل سايد ،ومنطقة تجارية
متمثلة في برج فستيفال ،ومؤسسات تعليمية بما
في ذلك املدرسة العاملية األميركية ومدرسة ديرة
الدولية ،ونادي العريش الوجهة الترفيهية والعائلية
الرائدة .ويضم املشروع دبي فستيفال سيتي مول
الذي يحتضن عرض تخيل ،وفندقين من فئة
خمس نجوم :فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال
سيتي وكراون بالزا دبي فستيفال سيتي ،باإلضافة
إلى هوليداي إن دبي فستيفال سيتي الذي افتتح
ً
ترفيهية
مؤخرا مما يعزز من مكانة املشروع كوجهة
ٍ
وتجارية رائدة.
ٍ

خصم  %20على الزهور
الصناعية

خصم لإليجار السكني 5%

بيبي روزز للزهور

دبي فستيفال سيتي

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
دبي ,دبي ,أم رمول
دبي ,دبي ,جبل علي الصناعية
األولى
دبي ,دبي ,جبل علي الصناعية
الثانية
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

مطاعم

نسبة الخصم

خصم  ٪15فقط في املقاهي في
دبي وأبو ظبي يسري الخصم
فقط على عناصر القائمة
املعدة واملخابز يشمل هذا
العرض منتجات البيع
بالتجزئة في املقاهي أو صاالت
الطعام

2021-12-31

الشارقة ,كلباء ,خور كلباء

سكن

نسبة الخصم

العرض ساري عند توقيع
االتفاقية .يسري العرض من
السبت إلى الخميس .لن
يسري العرض في أيام العطل
الرسمية واألحداث الكبرى.
الغرف على مدى التوفر .ال
يسري الخصم على املأكوالت
واملشروبات على خدمة الغرف
وامليني بار .ال يمكن الجمع بين
العرض والعروض الترويجية
األخرى.

2022-10-17

2020-11-09

2021-10-17

يقدم مقهى ماركس وسبنسر مجموعة متنوعة
من الوجبات الشهية لجميع أفراد العائلة .يمكن
للزبائن اختيار من بين املعجنات الطازجة
والعصائر الصحية اللذيذة ومجموعة واسعة من
السلطات والسندويش والباستا والحساء،
باإلضافة إلى األطباق البريطانية الكالسيكية مثل
فيش أند شيبس وشاي بعد الظهيرة .يستخدم
مقهى ماركس وسبنسر أفضل املكونات ،بما في
ذلك مجموعة واسعة من  %100شاي مع شهادة
التجارة العادلة و ٪100قهوة أرابيكا الكولومبية
التي يمكن االستمتاع بها مع مجموعة مختارة من
الكعك واملعجنات الغنية املصنوعة من قبل خصم  ٪15في مقاهي ماركس و
سبنسر في دبي وأبو ظبي
خبازين خبراء

خصومات على أسعار الغرف والسبا والطعام
والشراب في املطعم فقط أسعار الغرف تشمل
اإلفطار والعشاء

على أفضل األسعار املتاحة 20٪

ماركس وسبنسر

نزل الرفراف

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,العين ,الخرير
دبي ,دبي ,الخيران
دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

خصم ثابت

اظهار البطاقة االلكترونية
لالستفادة من الخصم

2022-10-17

هذا العرض ساري فقط •
على جميع البضائع بسعر
كامل .يسمح االسترداد لعدة
مرات • يمكن استبدالها في
جميع متاجر اإلمارات العربية
املتحدة • .ال يمكن الجمع بين
العرض واملنتجات التي تشمل
خصومات • .ال يشمل هذا
العرض اإللكترونيات واألجهزة
املنزلية والساعات
واملجوهرات وبعض املنتجات
.املختارة

2021-12-31

2021-10-17

2020-11-05

خدمات عناية بالشعر والجسم و الوجه واالظافر خصم  ٪30على جميع الخدمات

تسوق مقابل  500درهم وأكثر  ،واحصل على
خصم ً 50
درهما .تطبق الشروط واألحكام.

أنفق  500درهم  -احصل على
خصم  50درهم

ري صالون وسبا

إيس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

تعليم

نسبة الخصم

الشروط واألحكام :ال يسري
هذا العرض بتزامن مع عروض
اخرى العروض ال يمكن
تحويلها ألي طرف آخر أو
ً
إستبدالها نقدا تطبق
الشروط واألحكام التي تقدمها
ماثنيزيوم  Branchesفروع
ماثنيزيوم :أبو ظبي فرع
الخالدية ,Al Khalidiyah
Office 4 and 5, Mezzanine
,Floor, Al Ahliya Tower
Block A, Khalidiya
 0505270018فرع املرور Al
Falahi tower, Mezzanine
floor, Shop 18
 0566114212فرع جزيرة
الريم ,Al Reem Island
,Marina Square, Tower 10
Ground Floor, Shop 101
 0509617563فرع بين
الجسرين Villa 39, Bain Al
Jesrein, 3rd Street, Abu
 Dhabi 0566114212فرع
مدينة خليفة أ Khalifa City
A, b w Street 3 and 7, Villa
 0544747323 3دبي فرع
البرشا  0509858911فرع
الخليج التجاري Executive
,Towers Business Bay
South entrance, F42
Mezzanine Floor
 0588910528فرع املدينة

2021-12-31

2020-11-05

يوفر ماثنيزيوم لتعليم الرياضيات البيئة األمثل
لتعلم الرياضيات من خالل طرق مبتكرة تتناسب
مع مفاهيم الطلبة .فنحن نتميز بمجموعة من
مدرس ي الرياضيات ذوى الخبرة ،والذين يقومون
بوضع خطة تعليمية مخصصة ومصممة لتلبية
احتياجات كل طالب .على حدا ،والتي تتجاوز
خصم  ٪10علي االشتراك
ي
الشهر او االشتراك ملدة 3
دروس الرياضيات التقليدية لتطوير فهمهم
شهور او االشتراك ملدة  6شهور
للرياضيات وبناء حبهم لها

ماثنيسيوم مركزفاني
نمبرز للمواهب

دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري ألعضاء أبشر
فقط - .العروض غير سارية
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض ترويجية أخرى  -هذه
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استبدالها ً
نقدا -
تخضع جميع العروض
لضريبة القيمة املضافة
(ضريبة القيمة املضافة) ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة  .شروط أخرى
(شروط الدفع  ،أوامر
املبيعات  ،التسليم ،
الضمانات  /إلخ  ..ستكون
بمثابة اتفاقية أو عروض
أسعار متفق عليها بين العميل
وفريق مبيعات )PURITY

2022-10-17

دبي ,دبي ,منخول

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر ال يشمل  ٪10رسوم
خدمة و  ٪10رسوم بلدية و
 5٪ضريبة القيمة املضافة

2022-12-31

2021-10-17

2020-11-03

تأسست بيورتي في عام  2003وتقدم خدمة من
فئة الخمس نجوم مع فريقها اإلقليمي من املهن
لتلبية جميع متطلبات العمالء وإدارة املشاريع في
جميع دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
تتميز محفظة  Purityبأحدث العالمات التجارية
لألثاث الداخلي واملطابخ والحمامات
واإلكسسوارات املنزلية التي تضم بوفي و باوال لنتي
و اوميفيفو و ريتمينيو و ديكور ويلزر و فانتيني و
ديبادوفا و ليذى والعديد من املجموعات امللهمة
األخرى .نقاء نشاط األعمال املوزع الحصري
للعالمات التجارية الراقية .تصميم وتوريد
وتركيب • :املطابخ وخزائن املالبس توريد• :
تجهيزات وإكسسوارات الحمامات • البالط
والفسيفساء • األثاث الداخلي والخارجي

أقل من  ٪15 + ٪15على
تركيبات الحمام واألثاث
الداخلي  /الخارجي

٪خصم  ٪25على أفضل سعر متاح - .خصم - 25
.على األسعار اليومية ملنافذ املأكوالت واملشروبات
خصم  ٪25على أفضل سعر
يمكن للنزيل الحجز من خالل فريق الحجز
.مباشرة أو يمكنه الذهاب ً
متاح
أيضا

بيورتي للتجارة العامة

جولدن ساندس للشقق
الفندقية دبي

دبي ,دبي ,ند الشبا الثانية

تسوق

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل القواعد -
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2025-11-03

دبي ,دبي ,ند الشبا الثانية

تسوق

نسبة الخصم

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

نسبة الخصم

2020-11-03

نحن وجهتكم للزهور والهدايا األصلية ً
حقا .دعونا
نصمم ابتسامة لكم اليوم!

خصم  %20على الزهور
الصناعية

الخصم ال يشمل القواعد -
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2025-11-03

2020-11-03

نحن وجهتكم للزهور والهدايا األصلية ً
حقا .دعونا
نصمم ابتسامة لكم اليوم!

خصم  %10على الزهور
الطبيعية

...

2021-12-30

2020-11-03

هاوس فود للحلويات وتجهيز املناسبات هو
مشروع منزلي تم إنشاؤه عام  2007تحت اسم
(هوم ميد) .بدأت  House Foodبيع بسكويت بيت
ً
فور أوال  ،ثم تطورت لتصبح شركة تقدم األطباق
الرئيسية والحلويات .ثم تم تطوير العمل إلى
إنشاء بوفيهات وإعداد األحداث.

خصم  %10للطلبات فوق
 1000درهم

روز بيتلز للزهور

روز بيتلز للزهور

هاوس فود للحلويات
وتجهيز املناسبات

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املعترض
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثانية
الخور
الصناعية
دبي ,دبي ,رأس
الثانية

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املعترض
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثانية
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

...

الخصم يشمل فقط منتجات
ايديال ستاندرد وغيزا/كورام

الخصم يشمل فقط منتجات
ايديال ستاندرد وغيزا/كورام

2021-12-30

2025-11-03

2025-11-03

2020-11-03

2020-11-03

2020-11-03

هاوس فود للحلويات وتجهيز املناسبات هو
مشروع منزلي تم إنشاؤه عام  2007تحت اسم
(هوم ميد) .بدأت هاوس فود بيع بسكويت بيت
ً
فور أوال  ،ثم تطورت لتصبح شركة تقدم األطباق
خصم  %5للطلبات فوق 500
الرئيسية والحلويات .ثم تم تطوير العمل إلى
درهم
إنشاء بوفيهات وإعداد األحداث.

هاوس فود للحلويات
وتجهيز املناسبات

لقد نجحت شركة سلطاكو في بناء سمعة ال
تشوبها شائبة فيما يتعلق بالجودة والخدمة املميزة خصم  %20على األدوات
واسم يفخر املرء بارتباطه به  ،ويمثل أكثر من  30الصحية واإلكسسوارات (فقط SULTAN BIN RASHED
عالمة تجارية مشهورة ً
- SULTACO
على منتجات محددة )
عامليا.

لقد نجحت شركة سلطاكو في بناء سمعة ال
تشوبها شائبة فيما يتعلق بالجودة والخدمة املميزة خصم  %15على األدوات
واسم يفخر املرء بارتباطه به  ،ويمثل أكثر من  30الصحية واإلكسسوارات (فقط SULTAN BIN RASHED
عالمة تجارية مشهورة ً
- SULTACO
على منتجات محددة )
عامليا.

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

الخصم ال ينطبق في مواسم
التخفيضات

2025-11-02

2020-11-02

تجسد ليفييرا انتريرز لألثاث من خالل صالة
عرضها في دبي ،االبداع والتميز في االثاث
الكالسيكي والحديث بلمسه سحريه وناعمه.
حيث توفر مجموعه واسعه املفروشات املصممه
بحرفيه وخطوط راقيه وبسيطة والديكورات
املنزلية و السجاد والتحف .يهتم فريقنا بتقديم
خدمات متميزه من خالل االهتمام بأدق
التفاصيل وبترجمة رغباتكم واحتياجاتكم الى
تحف فنيه تزين منازلكم وتمنحه هويته الخاصة.
لدى تجوالكم في معرضنا ستشاهدون مجموعتنا
املتميزه من اطقم السفره والجلوس ذات الكمية
املحدودة واملصنعة حصريا لنا من أفضل مصانع
األثاث حول العالم .اننا ندعوكم لزيارة معرضنا
لالستفادة من العروض الرائعه خالل هذا العام
واكتشاف تشكيلتنا الجديد لخريف وشتاء .2020

خصم  ٪25على جميع
تشكيالت األثاث املنزلي
املعروضة في املتجر

ليفييرا أنتريرز لألثاث

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نسبة الخصم

الخصم يسري على املنتجات
ذات السعر الكامل فقط

2025-11-02

السعر ال يشمل  ٪10رسوم
خدمة و  ٪10رسوم بلدية و
 5٪ضريبة القيمة املضافة

2022-12-31

2020-11-02

2020-11-02

مع ً 30
عاما من الخبرة  ،رويال للمفروشات هي بائع
تجزئة موثوق به يقدم مجموعة متنوعة من
تصاميم األثاث الراقية ووحدات التصنيع الخاصة
به .مع مجموعة واسعة من مجموعات األرائك
واألسرة وتصميم املراتب  ،تقدم رويال
للمفروشات تخصيص املراتب واألريكة والسرير.
يمكن للعمالء العمل مع خبراء في رويال
للمفروشات الختيار األقمشة واألحجام املطلوبة
إلنشاء قطعة أثاث فريدة .جميع املنتجات
مصنوعة بحرفية ممتازة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة مع ضمان الجودة املتميزة وبأسعار
معقولة .تفتخر رويال للمفروشات كواحدة من
أكبر مجموعات األثاث املحلي والدولي بما في ذلك
مجموعات األرائك الكالسيكية واملعاصرة  ،وأطقم
الطعام  ،ومجموعات غرف النوم  ،ومنتجات
األثاث األخرى  ،وتتوسع في األثاث املنزلي
واإلكسسوارات مثل ديكورات الجدران والستائر خصم  %25على السعر الكامل
للمنتجات
وحلول اإلضاءة وأدوات املطبخ  ،إلخ

رويال للمفروشات

٪خصم  ٪25على أفضل سعر متاح - .خصم - 25
.على األسعار اليومية ملنافذ املأكوالت واملشروبات
خصم  ٪25على أفضل سعر
يمكن للنزيل الحجز من خالل فريق الحجز
.مباشرة أو يمكنه الذهاب ً
متاح.
أيضا

فندق قولدن ساند

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى
دبي ,دبي ,املرقبات  -دبي
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

موقع الكتروني

نسبة الخصم

عرض حجز قاعة في الكافيه،
احجز ثالث ساعات واحصل
على ساعة مجانا

2021-12-30

العرض غير متاح للمحركات -
وسواروفسكي - .يبدأ العرض
من  1نوفمبر  2020إلى 1
نوفمبر - 2021العرض متاح
.على اإلنترنت

2022-10-17

 ،لالستفادة من العرض *
يجب على عضو أبشر تقديم
العرض في تطبيق الهاتف
املحمول * .هذا العرض غير
قابل للتحويل وال يمكن
.استبداله ً
نقدا

2025-11-01

2020-11-02

2021-10-17

2020-11-01

....

سنودروب كافيه

يمكن أن يتوقع صاحب حق االمتياز سيدار
تقديم أعلى جودة ألزياء النوافذ بأسعار تنافسية.
من الستائر الصغيرة البسيطة إلى الستائر
الفخمة واملزخرفة  ،فإن خيارات تجميل منازل
العمالء ال حصر لها .سيتم إثراء شبكة امتياز
سيدار باستمرار بتصميمات وأفكار جديدة للبقاء
في املقدمة في الصناعة .على مدار تاريخها  ،قامت
سيدار ببناء عالقات متينة مع أكبر املوردين في
العالم  ،مما يضمن نقل الجودة والقيمة إلى
أصحاب االمتياز طوال الوقت.

تصل إلى ٪25

ألكثر من عقدين من الزمن  ،منذ إنشائها في عام
 ، 1992أصبحت حول اإلمارات للمفروشات
املنزلية واحدة من أفضل سالسل متاجر التجزئة
ً
ذات العالمات التجارية الكبرى املشهود لها إقليميا
في صناعة املفروشات املنزلية مع رؤية عاملية ،
وبنية تحتية قوية  ،ورأس مال بشري ديناميكي ،
وسياسات إدارة جودة صارمة مع وجود
بروتوكوالت عالية املستوى وخطط توسع طموحة
خصم إضافي  %10على
 ،تعد حول اإلمارات للمفروشات املنزلية واحدة
البضاعة املخفضة واملشمولة
من أكبر الالعبين في صناعة األثاث املنزلي
في العروض
اإلقليمية اليوم

Snowdrop cafe

مصنع سيدار للديكور
ذ.م.م

حول اإلمارات
للمفروشات املنزلية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

 ،لالستفادة من العرض *
يجب على عضو أبشر تقديم
العرض في تطبيق الهاتف
املحمول * .هذا العرض غير
قابل للتحويل وال يمكن
.استبداله ً
نقدا

2025-11-01

2020-11-01

ألكثر من عقدين من الزمن  ،منذ إنشائها في عام
 ، 1992أصبحت حول اإلمارات للمفروشات
املنزلية واحدة من أفضل سالسل متاجر التجزئة
ً
ذات العالمات التجارية الكبرى املشهود لها إقليميا
في صناعة املفروشات املنزلية مع رؤية عاملية ،
وبنية تحتية قوية  ،ورأس مال بشري ديناميكي ،
وسياسات إدارة جودة صارمة مع وجود
بروتوكوالت عالية املستوى وخطط توسع طموحة
 ،تعد حول اإلمارات للمفروشات املنزلية واحدة
خصم  %30على البضاعة غير
من أكبر الالعبين في صناعة األثاث املنزلي
املخفضة
اإلقليمية اليوم

حول اإلمارات
للمفروشات املنزلية

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض  ،يجب
على عضو أبشر تقديم
العرض في تطبيق الهاتف
املحمول * .هذا العرض غير
قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
ً
اعتبارا من
نقدا* .
 1نوفمبر  ، 2020تخضع
جميع العروض لضريبة
القيمة املضافة (ضريبة
القيمة املضافة) ً
وفقا لقانون
دولة اإلمارات العربية
املتحدة * .قد ال يتم تضمين
بعض العناصر في عرض
أبشر * .ال يشمل عرض أبشر
الخدمات اإلضافية.

2025-11-01

2020-11-01

هي عالمة تجارية أسترالية ,كواال ليفينج هي واحدة
من متاجر األثاث الرائدة لقد توصلنا الى مجموعة
فريدة خاصة بنا من األثاث املنزلي ,من طاولة
الطعام الى الكراس ي ,الى اثاث غرفة النوم وغرفة
خصم  %15على إجمالي الفاتورة
املعيشة ,اكتشف ما لدينا.

كواال ليفينج

دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,وادي الصفا 4

تسوق

نسبة الخصم

الخصم يسري على املنتجات
ذات السعر الكامل فقط

2025-11-01

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ان يكون لديه عضوية
بتطبيق ابشر

2022-12-31

2020-11-01

2020-11-01

نشأت ذا هوم من تراث غارق في التميز  ،لتلبي
االحتياجات املتزايدة لعمالء الشرق األوسط عبر
الجنسيات والثقافات .تقدم العالمة التجارية
ً
وعدا بأفضل جودة وراحة مفيدة وتجارب مبهجة
من خالل إبقاء عمالئها في صميم األعمال .من
خالل األثاث واملفروشات من مصادر عاملية ،
باإلضافة إلى األثاث واملفروشات املنتجة ً
محليا ،
يقدم هذا املتجر املستقل ً
أيضا خدمات أثاث
مخصصة ومخصصة ً
جنبا إلى جنب مع خيارات
التنجيد .يقع ذا هوم في أم سقيم  ،البرشاء ،
ويهدف إلى أن يكون العالمة التجارية رقم 1
املفضلة لكل ش يء في املنزل من خالل غرس نظرة
جديدة نحو مساحات املعيشة في جميع أنحاء خصم  %25على السعر الكامل
للمنتجات
املنطقة

ذا هوم

نحن شركة فاست فالكون لتأجير السيارات ،
متخصصون في مجال تأجير السيارات الصغيرة
والكبيرة والرياضية والفاخرة مع تقديم أفضل
كفاءة في التعامل مع العمالء وتنظيف السيارات ،
وفيما يتعلق بطلبات الضيوف الشرفاء وزوار
الوزارة  ،فنحن نقدم لكم جميع التسهيالت
وخدمة توصيل السيارة حسب املواعيد املحددة.
نضمن لك التقيد باملواعيد النهائية للتسليم
خصم  %30لكل املشاركين في
واالستالم ودقة وجودة املعاملة لتقديم أرقى
برنامج مبادرة ابشر
الخدمات بأفضل األسعار.

فاست فالكن لتاجير
السيارات

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

ابراز الهوية الوطنية للحصول
علي الخصم ولن يسترد املبلغ
بعد استيفاء الخدمه

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

ابراز الهوية الوطنية للحصول
علي الخصم ولن يسترد املبلغ
بعد استيفاء الخدمه

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

ابراز الهوية الوطنية للحصول
علي الخصم ولن يسترد املبلغ
بعد استيفاء الخدمه

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

2021-10-17

تقديم االستشاره للوالدين ومناقشة االحتياجات
الخاصة بالطفل التقييم الخاص باملواد التعليمية
ملعرفة مستوى االداء الحالي وتقييم نقاط القوة
واالحتياج للطالب املساعدة في الحاق ابنك من
ذوي االحتياجات الخاصة باملدرسة املناسبة له
املساعدة في الحاق ابنك من ذوي االحتياجات
الخاصة باملدرسة املناسبة له

خصم  %50على التدريب
والتطوير املنهي

تقديم االستشاره للوالدين ومناقشة االحتياجات
الخاصة بالطفل التقييم الخاص باملواد التعليمية
ملعرفة مستوى االداء الحالي وتقييم نقاط القوة
واالحتياج للطالب املساعدة في الحاق ابنك من
ذوي االحتياجات الخاصة باملدرسة املناسبة له
املساعدة في الحاق ابنك من ذوي االحتياجات
الخاصة باملدرسة املناسبة له

خصم  %50على االلتحاق
باملدرسة

تقديم االستشاره للوالدين ومناقشة االحتياجات
الخاصة بالطفل التقييم الخاص باملواد التعليمية
ملعرفة مستوى االداء الحالي وتقييم نقاط القوة
واالحتياج للطالب املساعدة في الحاق ابنك من
ذوي االحتياجات الخاصة باملدرسة املناسبة له
املساعدة في الحاق ابنك من ذوي االحتياجات على التقييم التربوي لكل 50%
املواد التعليمية
الخاصة باملدرسة املناسبة له

مركز صن شاين
لصعوبات التعلم

مركز صن شاين
لصعوبات التعلم

مركز صن شاين
لصعوبات التعلم

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

ابراز الهوية الوطنية للحصول
علي الخصم ولن يسترد املبلغ
بعد استيفاء الخدمه

2022-10-17

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

ال يمكن استخدام الخصم
بالتزامن مع أي عروض أخرى
ال يمكن استبدال قيمة
الخصم نقدا

2022-10-25

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

ال يمكن استخدام الخصم
بالتزامن مع أي عروض أخرى
ال يمكن استبدال قيمة
الخصم نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

ال يمكن استخدام الخصم
بالتزامن مع أي عروض أخرى
ال يمكن استبدال قيمة
الخصم نقدا

2022-10-17

2021-10-17

2020-10-28

2021-10-17

2021-10-17

تقديم االستشاره للوالدين ومناقشة االحتياجات
الخاصة بالطفل التقييم الخاص باملواد التعليمية
ملعرفة مستوى االداء الحالي وتقييم نقاط القوة
واالحتياج للطالب املساعدة في الحاق ابنك من
ذوي االحتياجات الخاصة باملدرسة املناسبة له
املساعدة في الحاق ابنك من ذوي االحتياجات خصم  %50على االستشارة مع
اخصائي التربية الخاصة
الخاصة باملدرسة املناسبة له
استوديو بلس شركة رائدة بتصوير األعراس
وجميع املناسبات الراقية بإدارة وفريق نسائي- .
تشكيلة ألبومات فاخرة حسب الطلب - .فريق
نسائي محترف متكامل

خصم %35

بويكر هي أكبر شركة للصحة العامة في الشرق
األوسط  ،وتقدم مجموعة شاملة من املنتجات
والخدمات في إدارة اآلفات  ،وسالمة األغذية ،
ومكافحة الجراثيم .نحن نقدم خدمات عالية
الجودة بأحدث التقنيات والخبراء املدربين

خصم  %10على خدمات
التطهير

مركز صن شاين
لصعوبات التعلم

استوديو بلس

بويكر ملكافحة الحشرات

بويكر هي أكبر شركة للصحة العامة في الشرق
األوسط  ،وتقدم مجموعة شاملة من املنتجات
والخدمات في إدارة اآلفات  ،وسالمة األغذية ،
ومكافحة الجراثيم .نحن نقدم خدمات عالية
ي
خصم  %20على العقد السنو بويكر ملكافحة الحشرات
الجودة بأحدث التقنيات والخبراء املدربين

دبي ,دبي ,ند الشبا األولى

طب

نسبة الخصم

للخدمات غير املغطاة
بالتأمين على املدفوعات
النقدية فقط .تطبق الشروط
واألحكام حسب هيئة الصحة
بدبي .لوائح وزارة الصحة

2021-12-31

2020-10-28

فقيه كير هي مجموعة خدمات رعاية صحية
راسخة تدمج املستوى الثانوي والثالثي من الرعاية
للمرض ى في اململكة العربية السعودية واملنطقة مع
أكثر من ً 42
عاما من تراث الرعاية الصحية.
املجموعة عبارة عن مجموعة من الخدمات
ومرافق الرعاية الصحية التي تقدم رعاية عالية
الجودة ورحيمة ومتمحورة حول الشخص بدأت
رحلة الرعاية الصحية الرحيمة لشركة فقيه كير
في عام  ، 1978عندما أسس الدكتور سليمان
فقيه مستشفى الدكتور سليمان فقيه .نما
املستشفى بشكل كبير  ،وكان تركيزه بعد ذلك على
تشكيل مجموعة من كيانات الرعاية الصحية التي
خصم  %20للمرض ي املراجعين
يمكنها تقديم خدمات عالية الجودة  ،والتي
مستشفى فقيه الجامعي
للعيادات الخارجية
تتماش ى مع معايير الجودة الدولية.

دبي ,دبي ,ند الشبا األولى

طب

نسبة الخصم

للخدمات غير املغطاة
بالتأمين على املدفوعات
النقدية فقط .تطبق الشروط
واألحكام حسب هيئة الصحة
بدبي .لوائح وزارة الصحة

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

خصم خاص لحاملي عضوية
ابشر في حال تم تعديل عشر
قطع ومافوق خصم %15

2021-12-30

2020-10-28

2020-10-28

فقيه كير هي مجموعة خدمات رعاية صحية
راسخة تدمج املستوى الثانوي والثالثي من الرعاية
للمرض ى في اململكة العربية السعودية واملنطقة مع
أكثر من ً 42
عاما من تراث الرعاية الصحية.
املجموعة عبارة عن مجموعة من الخدمات
ومرافق الرعاية الصحية التي تقدم رعاية عالية
الجودة ورحيمة ومتمحورة حول الشخص بدأت
رحلة الرعاية الصحية الرحيمة لشركة فقيه كير
في عام  ، 1978عندما أسس الدكتور سليمان
فقيه مستشفى الدكتور سليمان فقيه .نما
املستشفى بشكل كبير  ،وكان تركيزه بعد ذلك على
تشكيل مجموعة من كيانات الرعاية الصحية التي
خصم للمرض ي املنومين 10 %
يمكنها تقديم خدمات عالية الجودة  ،والتي
مستشفى فقيه الجامعي
باملستشفي
تتماش ى مع معايير الجودة الدولية.

...

شاحنة الخياط

شاحنة الخياط

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

موقع الكتروني

العروض غير سارية بالتزامن
مع أي صفقات أو عروض
ُ
ترويجية أخرى تقبل بطاقات
الخصم واالئتمان فيزا أو
ماستر كارد بالدرهم اإلماراتي
للدفع التسليم خالل  3-2أيام
عمل داخل حدود دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
توصيل مجاني لجميع
الطلبات فوق  200درهم.
جميع املنتجات املدرجة على
موقعنا
 www.potsnpans.storeغير
قابلة للضمان وغير قابلة
لإلرجاع.

2021-12-31

2020-10-28

خصم  ٪15لألعضاء الذين
نحن نتحدث عن أعلى جودة وأواني ساخنة
ومبتكرة وأطباق وأدوات طهي ملاركات بوهرى و جي يشترون من خالل متجرنا عبر
اإلنترنت
بي.

األواني واملقالي لتجارة
األواني املنزلية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب إتمام الدفع قبل
الشحن من بلد املنشأ

2022-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

2020-10-28

2020-10-28

ال فيال بوتيك ( )LVBهي عالمة تجارية
للمجموعات املنزلية الفاخرة تقدم منتجات
مختارة من الثريات واملرايا والديكور واألثاث .تدير
ً
معرضا في أبو ظبي  ،اإلمارات العربية املتحدة
LVB
 ،يعرض مجموعتها املنزلية من املنتجات الخالدة
عالية الجودة والقيمة التي ال مثيل لها .يشتمل
نمط املنتجات التي تقدمها  LVBعلى منتجات
كالسيكية ومعاصرة وحديثة تم اختيارها بعناية
من شركائنا من الحرفيين املشهورين ً
عامليا  ،مما
يسمح لنا بعرض منتجاتهم الفريدة وشغفهم
ورؤيتهم.

خصم 40-75٪

يقع اداجيو الفجيرة في وسط مدينة الفجيرة  ،على
بعد دقائق من مركز تسوق الفجيرة سيتي سنتر.
سكان الشقق مدعوون لالستمتاع بمجموعة من
املطاعم والبارات ومركز اللياقة البدنية والعافية.
تم تزيين جميع الشقق بألوان حديثة ومجهزة
بأرضيات مفروشة بالسجاد .توفر كل واحدة
غرفة معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة
وطاولة طعام ومطبخ صغير كامل مع موقد مسطح .خصم  %20في مطعم بوكستور

الفيال التجارية

اداجيو الفجيرة

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
صالح الى

2021-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

2020-10-28

2020-10-28

يقع اداجيو الفجيرة في وسط مدينة الفجيرة  ،على
بعد دقائق من مركز تسوق الفجيرة سيتي سنتر.
سكان الشقق مدعوون لالستمتاع بمجموعة من
املطاعم والبارات ومركز اللياقة البدنية والعافية.
تم تزيين جميع الشقق بألوان حديثة ومجهزة
بأرضيات مفروشة بالسجاد .توفر كل واحدة
غرفة معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة
وطاولة طعام ومطبخ صغير كامل مع موقد مسطح .خصم  %20في مطعم فليقورز

اداجيو الفجيرة

يقع اداجيو الفجيرة في وسط مدينة الفجيرة  ،على
بعد دقائق من مركز تسوق الفجيرة سيتي سنتر.
سكان الشقق مدعوون لالستمتاع بمجموعة من
املطاعم والبارات ومركز اللياقة البدنية والعافية.
تم تزيين جميع الشقق بألوان حديثة ومجهزة
بأرضيات مفروشة بالسجاد .توفر كل واحدة
خصم  %20في مطعم ارجيلة
غرفة معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة
(اكل و الشرب فقط)
وطاولة طعام ومطبخ صغير كامل مع موقد مسطح.

اداجيو الفجيرة

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

يقع اداجيو الفجيرة في وسط مدينة الفجيرة  ،على
بعد دقائق من مركز تسوق الفجيرة سيتي سنتر.
سكان الشقق مدعوون لالستمتاع بمجموعة من
املطاعم والبارات ومركز اللياقة البدنية والعافية.
تم تزيين جميع الشقق بألوان حديثة ومجهزة
بأرضيات مفروشة بالسجاد .توفر كل واحدة
خصم  %30على الغرف خصم
غرفة معيشة مع تلفزيون بشاشة مسطحة
 30%على الغرف
وطاولة طعام ومطبخ صغير كامل مع موقد مسطح.

اداجيو الفجيرة

قع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
خصم  %20في مطعم بوكستور
واملسبح وبار املسبح.

ابيس الفجيرة

قع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
واملسبح وبار املسبح.

ابيس الفجيرة

خصم  %20في مطعم فليقورز

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-28

يقع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
واملسبح وبار املسبح.

خصم  %20في مطعم ارجيلة
(اكل و الشرب فقط)

يقع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
واملسبح وبار املسبح.

خصم  %30على الغرف

ابيس الفجيرة

ابيس الفجيرة

قع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
خصم  %20في مطعم بوكستور
واملسبح وبار املسبح.

نوفوتيل الفجيرة

قع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
واملسبح وبار املسبح.

نوفوتيل الفجيرة

خصم  %20في مطعم فليقورز

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

يجب التحقق من إمكانية-
العرض قبل الوصول- .لن يتم
تطبيق الخصم املتفق علية في
األعياد و املناسبات- .العرض
.صالح الى  31ديسمبر

2021-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

مطاعم

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

هذا العرض لحامل بطاقة -
أبشر فقط- .يرجى إبراز
بطاقة أبشر الصالحة
 .الخاصة بك عند زيارة فرعناخصم  ٪20على جميع
 .الخدمات تبدأ من  20درهمال يمكن تحويل هذا العرض
إلى أي جهة أخرى أو استبداله
ً
.نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

عرض البطاقة االلكترونية
لالستفادة من العرض

2021-12-31

نسبة الخصم

2020-10-28

2020-10-28

2020-10-27

2020-10-26

يقع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
واملسبح وبار املسبح.

خصم  %20في مطعم ارجيلة
(اكل و الشرب فقط)

يقع فندق نوفوتيل الفجيرة في وسط مدينة
الفجيرة على بعد دقائق من مول الفجيرة سيتي
ً
ومطعما
سنتر .ويوفر خدمة الواي فاي املجانية
وصالة قهوة و  6غرف اجتماعات مجهزة .يمكن
للضيوف ً
أيضا االستمتاع باستخدام الجيم
واملسبح وبار املسبح.

خصم  %30على الغرف

نقدم لعمالئنا خدمات سيارات ممتازة (غسيل
سيارات  ،تلميع  ،تغيير زيت  ،بطاريات  ،توروس ،
إصالح كهرباء  ..إلخ بأسعار وعروض جيدة  ،يرجى
زيارة محلنا.

خصم على جميع الخدمات

سيجنتشر ويوفر أماكن إقامة عصرية ومسبح
ً
خارجي ،ويتميز بخدمة الواي فاي مجانا في الغرف
ومركز للياقة البدنية

مطاعم الفندق اورا 30%

نوفوتيل الفجيرة

نوفوتيل الفجيرة

نور حبيب لتلميع
السيارات ذ م م

سيجنيتشر 1تيكوم

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

عرض البطاقة االلكترونيه
لالستفادة من العرض

2022-10-17

2021-10-17

سيجنتشر ويوفر أماكن إقامة عصرية ومسبح
ً
خارجي ،ويتميز بخدمة الواي فاي مجانا في الغرف
ومركز للياقة البدنية

على أفضل سعر متوفر 20%
للغرفة

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

عرض البطاقة االلكترونية
لالستفادة من العرض

2021-12-31

2020-10-26

سيجنتشر ويوفر أماكن إقامة عصرية ومسبح
ً
خارجي ،ويتميز بخدمة الواي فاي مجانا في الغرف
ومركز للياقة البدنية

مطاعم 30%
الفندق.جوكو.مراي.بيز

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

سيجنيتشر 1تيكوم

سيجنيتشر 1تيكوم

عرضسيجنتشر ويوفر أماكن
إقامة عصرية ومسبح خارجي،
ويتميز بخدمة الواي فاي
ً
مجانا في الغرف ومركز للياقة
البدنية البطاقة االلكترونيه
لالستفادة من العرض

2022-10-17

2021-10-17

سيجنتشر ويوفر أماكن إقامة عصرية ومسبح
ً
خارجي ،ويتميز بخدمة الواي فاي مجانا في الغرف
ومركز للياقة البدنية

على أفضل سعر متوفر 20%
للغرفة

سيجنيتشر 1تيكوم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

عرض البطاقة االلكترونية
لالستفادة من العرض

2021-12-31

2020-10-26

سيجنتشر ويوفر أماكن إقامة عصرية ومسبح
ً
خارجي ،ويتميز بخدمة الواي فاي مجانا في الغرف مطاعم الفندق تالفيكورد 30%
زاندورس.بول بار
ومركز للياقة البدنية

سيجنيتشر 1تيكوم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سكن

نسبة الخصم

عرض البطاقة االلكترونيه
لالستفادة من العرض

2022-10-17

2021-10-17

فندق سيجنتشر يوفر أماكن إقامة عصرية
ً
ومسبح خارجي ويتميز بخدمة الواي فاي مجانا في
الغرف ومركز للياقة البدنية

على أفضل سعر متوفر 20%
للغرفة

سيجنيتشر 1تيكوم

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

خصم ثابت

مقدمو الطلبات هم •
املسؤولون الوحيدون عن
السداد وسيتم تحويلهم
مباشرة إلى مركز توزيع
الديون • .عرض الخصم
صالح للفصول الدراسية
األولية ( )40 ، 30 ، 20حتى
محاولة اختبار واحد لكل منها
إشارة  ،ساحة  ،تقييم(
واختبار طريق) .سيتم فرض
رسوم إضافية على الفصول
باألسعار العادية • .غير صالح
 ،لدروس كبار الشخصيات
أيام الجمعة والليل • .العرض
صالح للمتقدمين الجدد  ،وال
يمكن للطالب الحاليين
االستفادة من العرض • .ال
يسري هذا العرض مع أي
.عرض آخر

2021-12-31

2020-10-26

تأسس مركز دبي لتعليم قيادة السيارات في عام
 2003من قبل رواد األعمال املحليين  ،عن طريق
تعيين من هيئة الطرق واملواصالت ومنذ ذلك
الوقت  ،عملنا عن كثب معهم لتحقيق أعلى
معايير التدريب الدولي للسائقين لسكان دبي .يضم
ً
مركز دبي لتعليم قيادة السيارات  20فرعا بما في
ذلك  5مراكز تدريب واختبار في مواقع رئيسية في خصم ً 20
درهما للساعة على
الحصص العادية واملتغيرة
دبي

مركز دبي لتعليم قيادة
السيارات

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

مقدمو الطلبات هم •
املسؤولون الوحيدون عن
السداد وسيتم تحويلهم
مباشرة إلى مركز توزيع
الديون • .عرض الخصم
صالح للفصول الدراسية
األولية ( )40 ، 30 ، 20حتى
محاولة اختبار واحد لكل منها
إشارة  ،ساحة  ،تقييم(
واختبار طريق) .سيتم فرض
رسوم إضافية على الفصول
باألسعار العادية • .غير صالح
 ،لدروس كبار الشخصيات
أيام الجمعة والليل • .العرض
صالح للمتقدمين الجدد  ،وال
يمكن للطالب الحاليين
االستفادة من العرض • .ال
يسري هذا العرض مع أي
.عرض آخر

2021-12-31

2020-10-26

تأسس مركز دبي لتعليم قيادة السيارات في عام
 2003من قبل رواد األعمال املحليين  ،عن طريق
تعيين من هيئة الطرق واملواصالت ومنذ ذلك
الوقت  ،عملنا عن كثب معهم لتحقيق أعلى
معايير التدريب الدولي للسائقين لسكان دبي .يضم
ً
مركز دبي لتعليم قيادة السيارات  20فرعا بما في
ذلك  5مراكز تدريب واختبار في مواقع رئيسية في
دبي.

خصم  ٪50على دروس
املحاضرات

مركز دبي لتعليم قيادة
السيارات

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

مقدمو الطلبات هم •
املسؤولون الوحيدون عن
السداد وسيتم تحويلهم
مباشرة إلى مركز توزيع
الديون • .عرض الخصم
صالح للفصول الدراسية
األولية ( )40 ، 30 ، 20حتى
محاولة اختبار واحد لكل منها
إشارة  ،ساحة  ،تقييم(
واختبار طريق) .سيتم فرض
رسوم إضافية على الفصول
باألسعار العادية • .غير صالح
 ،لدروس كبار الشخصيات
أيام الجمعة والليل • .العرض
صالح للمتقدمين الجدد  ،وال
يمكن للطالب الحاليين
االستفادة من العرض • .ال
يسري هذا العرض مع أي
.عرض آخر

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

سيارات

نسبة الخصم

ان يكون حامل عضوية
تطبيق ابشر

2021-12-31

2020-10-26

2020-10-26

تأسس مركز دبي لتعليم قيادة السيارات في عام
 2003من قبل رواد األعمال املحليين  ،عن طريق
تعيين من هيئة الطرق واملواصالت ومنذ ذلك
الوقت  ،عملنا عن كثب معهم لتحقيق أعلى
معايير التدريب الدولي للسائقين لسكان دبي .يضم
ً
مركز دبي لتعليم قيادة السيارات  20فرعا بما في
مركز دبي لتعليم قيادة
ذلك  5مراكز تدريب واختبار في مواقع رئيسية في
السيارات
خصم  ٪50على رسوم التسجيل
دبي.

مساهمة متواضعة في املوضوع الفرعي لـ اكسبو
دبي  2020وهو االستدامة من خالل الحفاظ على
املوارد النادرة واملياه املهدرة من قبل صناعة
والحفاظ على السيارات من خالل تقديم بديل
غير مائي ولكن أفضل بكثير للتنظيف بدون ماء /
خصم على جميع باقاتنا 15٪
عضوي  /تفاصيل السيارات والدراجات

جرين شاين لخدمات
السيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,القسيس
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,القسيس
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الخبيص ي  -دبي
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

ال يسري هذا الخصم خالل
أي أنشطة ترويجية في صاالت
العرض وعلى عناصر
العروض الخاصة

ال يسري هذا الخصم خالل
أي أنشطة ترويجية في صاالت
العرض وعلى عناصر
العروض الخاصة

صالح على جميع املاركات
يمكن استخدامها في عمليات
شراء متعددة

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-26

انتريورز  ،عضو في مجموعة عيس ى صالح القرق ،
لديها تاريخ طويل في إنشاء منازل جميلة .يجتمع
أكثر من خمسة عقود من التصميم واإللهام ً
معا
إلنشاء مجموعة مذهلة من األثاث .مع التركيز على
االبتكار واملواد عالية الجودة والحرفية املاهرة ،
تعرض مجموعات األثاث لدينا تصميمات فريدة
تناسب كل نمط وذوق.

خصم على الستائر 5٪

انتريورز  ،عضو في مجموعة عيس ى صالح القرق ،
لديها تاريخ طويل في إنشاء منازل جميلة .يجتمع
أكثر من خمسة عقود من التصميم واإللهام ً
معا
إلنشاء مجموعة مذهلة من األثاث .مع التركيز على
االبتكار واملواد عالية الجودة والحرفية املاهرة ،
تعرض مجموعات األثاث لدينا تصميمات فريدة
تناسب كل نمط وذوق.

خصم على االثاث 30٪
واالكسسوارات

بيتر اليف هي موطن ألفضل العالمات التجارية في
العالم في أجهزة املطبخ مع مجموعة واسعة من
أكثر من  400منتج من أكثر من ثماني عالمات
تجارية عاملية بما في ذلك سيمينز و سمج و و
فيزتفورس و تريم و سولس و هوستيز باإلضافة إلى
عامليا .لدينا ً
فوربس السويسرية املشهورة ً
أيضا
العالمة التجارية الخاصة بـ بيتر اليف وولف باور.
الريادة في مفهوم األجهزة املدمجة في املنطقة ،

خصم  %10خالل العام

انتيريرز ش ذ م م

انتيريرز ش ذ م م

بيتر اليف ش ذ م م

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

يتم تنفيذ جميع الخدمات -
املذكورة أعاله من قبل فريق
من املهنيين املرخص لهم من
هيئة الصحة بدبي - .خدمات
سمارت ميد املنزلية متوفرة
ً
حصريا في إمارة دبي- .يتم
تقديم جميع خدماتنا في املنزل
.راحة املنزل او املكتب

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

يتم تنفيذ جميع الخدمات
املذكورة أعاله بواسطة فريق
من املهنيين املرخص لهم من
هيئة الصحة بدبي - .خدمات
سمارت ميد املنزلية متوفرة
ً
حصريا في إمارة دبي- .يتم
تقديم جميع خدماتنا في املنزل
راحة املنزل او املكتب.

2021-12-31

2020-10-25

2020-10-25

يشمل ذلك عالجا طبيعيا مصمما باكامل من
اخصائي العالج الطبيعي املرخصين من هيئة
الصحة بدبي.

يشمل فحصا شامال يقوم به فريق طبي على
مستوى عاملي و الذي سيجري الفحوصات الطبية
و اإلجراءات الالزمة.

العالج الطبيعي

الفحص التنفيذي

سمارت ميد  -للخدمات
الطبية املنزلية

سمارت ميد  -للخدمات
الطبية املنزلية

 %العرض املقدم هو 25
خصم لحاملي بطاقات أبشر
،املناطق املغطاة :أبوظبي
العين ،دبي ،اإلمارات
كيفية الحصول .الشمالية
على العرض - 1 :زيارة رابط
الشركة عبر املوقع اإللكتروني
https://www.alect.org/pro
إختيار عدد غرف ject-2 2 -
 املنزل والخدمات املطلوبة 3عند تقديم  al20إدخال الكود
الطلب في املوقع

2021-12-31

2020-10-25

...

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

مطاعم

نسبة الخصم

عرض البطاقة االلكترونية
لالستفادة من الخصم

2021-12-31

2020-10-26

كنج جوس هو مطعم في اإلمارات يقدم أكالت من
املطبخ حلويات

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل القواعد -
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز األولى

سكن

نسبة الخصم

2020-10-25

نحن وجهتكم للزهور والهدايا األصلية ً
حقا .دعونا
نصمم ابتسامة لكم اليوم!

صمم منزلك الذكي واحصل على
خصم %25

شركة الحصون
للمقاوالت الكهربائية

خصم  %30على جميع منتجات king juice. Abu Dhabi

خصم  %10على الزهور
الطبيعية

رويال أرماني للزهور

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

الخصم ال يشمل القواعد -
إبراز العرض في تطبيق أبشر
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة

تسوق

نسبة الخصم

العرض ال ينطبق على-
األصناف املخفضة -قم
بتقديم العرض في تطبيق
أبشر عند الصراف  -ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى  -ال يمكن
تحويل العروض تحت أي
ظرف من الظروف أو
استبدالها ً
نقدا

2025-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,الكرامة
عجمان ,عجمان ,النعيمية

تسوق

فقط ألعضاء أبشر- .ال-
يمكن دمجها مع أي عروض
أخرى- .العرض غير صالح
للعدسات الالصقة

2021-12-31

نسبة الخصم

2020-10-24

2020-10-24

2020-10-24

نحن وجهتكم للزهور والهدايا األصلية ً
حقا .دعونا
نصمم ابتسامة لكم اليوم!

خصم  %20على الزهور
الصناعية

رويال أرماني للزهور

سنسو هي واحدة من بائعي التجزئة الرائدين
للعبايات في اإلمارات العربية املتحدة تأسست عام
 .2000أنتجت شركتنا تصاميم تمثل االهتمام خصم على جميع املنتجات 10٪
بسعر  300درهم وما فوق
سنسو لتجارة املالبس
امللهم وأسلوب حياة الناس
تأسست سمارت للنظارات في عام  1995في
الشارقة وهي واحدة من األسماء املشهورة في تجارة
التجزئة البصرية .مع وجود فروع في دبي  ،عملت
الشارقة وعجمان على تعزيز رؤية عمالئنا على
مدار الـ ً 25
عاما املاضية جميع منافذنا هي مراكز
خصم على جميع اإلطارات 40٪
فحص نظر مرخصة من الجهات الحكومية
والنظارات الشمسية
املعنية.

سمارت للنظارات

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,محيصنة األولى
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

خصم واحد في كل مرة  -لن -
يتم دمج أي خصم مع خصم
آخر أو مع عروض ترويجية
للمبيعات  -الخصم مطبق
 فقط على منتجات دار الحيال يسري الخصم على تجارة
البضائع  -ال يسري الخصم
على رسوم التوصيل

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

تسوق

نسبة الخصم

إبراز العرض في تطبيق أبشر-
عند الكاشير  -ال يسري هذا
العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى -اليمكن تحويل
العروض الي ظرف أو
ً
استبدالها نقدا

2021-12-31

2020-10-24

2020-10-24

2020-10-24

إن تركيزنا في دار الحي يكمن في التقاليد العربية
األصيلة  ،و هذا ينعكس في تشكيلتنا الواسعة من
األثواب الرجالية من مختلف دول الخليج و
خصوصا اإلمارات .ليست فقط أقمشتنا هي ما
تميزنا بل إن شغفنا أيضا ينعكس في توفيرنا لجميع
مستلزمات و اكسسوارات الكندورة التي نراعي في
كل تفاصيلها أن نقدم لكم ما يرمز إلى تاريخنا و
خصم  ٪15على قيمة الفاتورة
عراقتنا العربية بجودة ترض ي الجميع

بيع العطور العربية والفرنسية والدخون والعود
املعطر

مارديني لتصميم األزياء متخصصون في فن
تصميم فساتين الزفاف والسهرة الفاخرة

دار الحي للخياطة
الرجالية

خصم  %15على إجمالي الفاتورة الجوري لتجارة العطور

خصم على إيجار أو بيع 20%
فساتين السهرة والعرس

مارديني لتصميم االزياء

دبي ,دبي ,بور سعيد

سيارات

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يسري العرض عند إبراز -
بطاقة أبشر - .ال يمكن
استخدام العرض بالتزامن مع
أي خصم أو عرض ترويجي
آخر - .هذا العرض ساري في
فروع هاي فون كير في
اإلمارات العربية املتحدة .هذا
العرض ساري على عناصر
مختارة وخدمات إصالح
مختارة فقط - .هذا العرض
.ساري حتى  31أكتوبر 2021

2022-10-17

يسري العرض عند إبراز -
بطاقة أبشر - .ال يمكن
استخدام العرض بالتزامن مع
أي خصم أو عرض ترويجي
آخر - .هذا العرض ساري في
فروع فون بوك في اإلمارات
العربية املتحدة .هذا العرض
ساري على عناصر مختارة
وخدمات إصالح مختارة
فقط - .هذا العرض ساري
.حتى  31أكتوبر 2021

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

يعتبر هاي فون كير مركز رائد لخدمات الهاتف
املحمول حيث يقدم خدمات تصليح احترافية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة .هاي فون كير
يحتوي على مجموعة متنوعة من الحلول و
خدمات ال صيانة على يد خبراء محترفي ن و من
هذه الخدمات :تحديثات استرجاع البيانات،
تحميل االلعاب و التطبيقات ،خدمة صيانة
سريعة خالل ساعة واحدة إلى جانب ،النسخ
االحتياطي ،البرامج توفر قطع غيار أصلية
ومعتمدة للهواتف املحمولة ،الكومبيوتر و
التابليت.

ان شركة فون بوك هي شركة اتصاالت للهواتف
املتحركة متطلعة دائما للمستقبل و تم تأسيسها
لالستجابة لسوق مستهلك الهواتف املتحركة.
شركة فون بوك هي شركة شقيقة ل هاي فون
تيليكوم الناجحة .تعمل الشركة في دولة االمارات
العربية املتحدة ،و تقدم خدمات لجميع االمارات
من خالل العروض و الخصومات على الهواتف
املتحركة ،و وإكسسوارات ذات عالية الجودة
وغيرها من األجهزة اإللكترونية .

خصم يصل إلى  ٪25على
العناصر املختارة وخدمات
اإلصالح املختارة

خصم يصل إلى  ٪25على
العناصر املختارة وخدمات
اإلصالح املختارة

هاي فون كي

فون بو ك

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية
عجمان ,عجمان ,الجرف

سيارات

نسبة الخصم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

يسري العرض عند إبراز
بطاقة أبشر - .ال يمكن
استخدام العرض بالتزامن مع
أي خصم أو عرض ترويجي
آخر - .هذا العرض ساري في
فروع موبيكوم في اإلمارات
العربية املتحدة .هذا العرض
ساري على عناصر مختارة
وخدمات إصالح مختارة
فقط - .هذا العرض ساري
حتى  31أكتوبر .2021

2022-10-17

2021-10-17

موبيكوم هي شركة اتصاالت تم تصميمها
لالستجابة ملتطلبات السوق و مواكبة املستجدات
والتطورات التقنية .تأسست موبيكوم  ،وهي
الشركة الشقيقة لـهاي فون تيليكوم الناجحة.
 2010في عام تعمل موبيكوم في جميع أنحاء
اإلمارات العربية املتحدة  ،وتقدم خدماتها إلى
اإلمارات من خالل ترويج وبيع الهواتف
وإكسسوارات ذات عالية الجودة وغيرها من
األجهزة اإللكترونية ، .املتحركة

خصم يصل إلى  ٪25على
العناصر املختارة وخدمات
اإلصالح املختارة

موبيكوم

حصري ألبشر

2022-10-17

2021-10-17

لحاملين عضوية ابشر

فت برو جيم

فت بروفيشنال جيم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أم القيوين ,أم القيوين ,السلمة
أم القيوين ,أم القيوين ,املقطع
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,زعبيل األولى
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,الجرف

سيارات

نسبة الخصم

يسري العرض عند إبراز
بطاقة أبشر - .ال يمكن
استخدام العرض بالتزامن مع
أي خصم أو عرض ترويجي
آخر - .هذا العرض ساري في
فروع هاي فون تيليكوم في
اإلمارات العربية املتحدة .هذا
العرض ساري على عناصر
مختارة وخدمات إصالح
مختارة فقط - .هذا العرض
ساري حتى  31أكتوبر .2021

2022-10-17

دبي ,دبي ,الرويه الثالثة

سيارات

خصم ثابت

عجمان ,عجمان ,عجمان

تعليم

نسبة الخصم

تعد شركة هاي فون تيليكوم من الشركات
املحترفة داخل دولة االمارات العربية املتحدة في
تزويد الهواتف املتحركة و اكسسوراتها .لدى
شركة هاي فون تيليكوم شركات شقيقة تحمل
اسم موبيكوم ،فون بوك و هاي فون كير.

خصم يصل إلى  ٪25على
العناصر املختارة وخدمات
اإلصالح املختارة

هاي فون تيليكوم

ابراز عضوية ابشر صالحة ال
يسري العرض مع التزامن مع
عروض اخرى

2021-12-31

2020-10-21

...

خصم  %30على حصص تعليم
القيادة

معهد بن يابر لتعليم
قيادة السيارات

لحاملين عضوية ابشر

2022-10-17

2021-10-17

.....

قرطاسية بيت العلم ذ م م

قرطاسية بيت العلم ذ م
م

2021-10-17

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

تأكيد التسجيل ✔ :سيتم
إرسال تأكيد التسجيل إليك
بعد استالم طلب التسجيل
الخاص بكً ✔ .
نظرا لطلبات
التسجيل وتوافر املقاعد ،
سيتم إرسال تأكيد تسجيل
 MSTCإليك .يجب استالم
خطاب اإللغاء الرسمي عن
طريق البريد اإللكتروني أو
الفاكس من قبل الشخص
املخول قبل ً 15
يوما على
األقل من تاريخ البدء .اإللغاء
اللفظي غير مقبول ✔ .يتم
تطبيق  ٪20رسوم إلغاء في
حالة أقل من ً 15
يوما قبل
تاريخ بدء البرنامج أو في حالة
عدم الحضور.

2021-12-31

2020-10-21

مركز ميلينيوم سوليوشنز للتدريب منطقة حرة -
ذ م م هو مزود خدمات تدريب يقدم مجموعة
واسعة من برامج التدريب والتطوير في املجاالت
الفنية وغير الفنية والتي تشمل الدورات القصيرة
وورش العمل والبرامج والندوات املصممة
ً
خصيصا لتلبية االحتياجات املتنوعة للصناعات ،
املؤسسات الخدمية والجهات الحكومية وعملت
مع العديد من القطاعات مثل :النفط والغاز
خصم  %30على جميع برامج
والبتروكيماويات .التصنيع واملعالجة  ،مجال
الطاقة وتوزيعها  ،البنوك  ،التأمين والسياحة .التدريب املعلن عنها في املوقع

مركز تدريب ميلينيوم
سولوشنز

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

دبي ,دبي ,الرقة  -دبي

مطاعم

نسبة الخصم

لحاملين عضوية ابشر

هذا الخصم غير ساري مع
عروض اخرى الخصم
غيرساري في الحفالت السنوية
يجب اظهار البطاقة
شراء واحدة احصل على االلكترونية حتى تحصل على
الخصم
الثانية مجانا

2022-10-17

2021-12-31

2021-10-17

2020-10-21

فيت برو كافيه هو مطعم في اإلمارات يقدم أكالت
من املطبخ كافيه ويوصل إلى الشامخة ،الشهامة و
الرحبة .من األطباق األكثر ً
مبيعا ساندويتش صدر
الدجاج ووجبة أكي الصحية وسلطة السيزر
وعصير األفوكادو  ،على الرغم من توفر مجموعة
متنوعة من األطباق والوجبات لالختيار من بينها ،
مثل السندويشات والعروض الخاصة والسلطات
والعصائر الطازجة.

فت برو كافية

فت بروفيشنال كافية

يعتبر فندق راديسون بلو ديرة خور دبي جنة
لعشاق الطعام حيث يضم  15مطعما وبارا
حائزين على جوائز يمكنك االستمتاع بتذوق
أشهى املأكوالت العاملية دون مغادرة الفندق بدءا
من األطباق اليابانية واإلماراتية واآلسيوية
والفارسية األصيلة وحتى املأكوالت البحرية
الطازجة والحلويات املبهجة سواء كنت تستمتع
بقضاء أمسية رومانسية أو مغامرة ممتعة في
فنون الطهي أو ليلة رائعة في الهواء الطلق توفر
لك أماكننا املميزة تجارب تناول طعام ال تنس ى اشتري واحد واحصل على االخر
مجانا على بوفيه غداء يوم فندق راديسون بلو خور
تناسب جميع األشخاص من جميع األعمار
ديرة
الجمعة والخميس
واألذواق

دبي ,دبي ,الرقة  -دبي

مطاعم

نسبة الخصم

هذا الخصم غير ساري مع
عروض اخرى الخصم
غيرساري في الحفالت السنوية
يجب اظهار البطاقة
االلكترونية حتى تحصل على
الخصم

2021-12-31

2020-10-21

يعتبر فندق راديسون بلو ديرة خور دبي جنة
لعشاق الطعام حيث يضم  15مطعما وبارا
حائزين على جوائز يمكنك االستمتاع بتذوق
أشهى املأكوالت العاملية دون مغادرة الفندق بدءا
من األطباق اليابانية واإلماراتية واآلسيوية
والفارسية األصيلة وحتى املأكوالت البحرية
الطازجة والحلويات املبهجة سواء كنت تستمتع
بقضاء أمسية رومانسية أو مغامرة ممتعة في
فنون الطهي أو ليلة رائعة في الهواء الطلق توفر
لك أماكننا املميزة تجارب تناول طعام ال تنس ى
تناسب جميع األشخاص من جميع األعمار
واألذواق

خصم  %25لجميع املطاعم

فندق راديسون بلو خور
ديرة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

مطاعم

نسبة الخصم

خصم من الفاتورة 1. 15%
الكلية .لى ان يكون قيمة
الفاتورة اقل ش ي  150درهم
العرض ساري في فرعي 2.
أريبيان تي هاوس في الشارقة
و ذا مول .3 .العرض ساري
.فقط لحاملين بطاقات أبشر
العرض ساري ملدة سنة من 4.
.سنة من تاريخ البدء5 .
الخصم على كل بطاقة يشمل
طاولة مكونة من  4أشخاص
فقط .6 .العرض غير ساري في
العطالت الرسمية  .7العرض
غير صالح مع أي عروض
.ترويجية أخرى

2021-12-31

2020-10-21

..

خصم  %15على الفاتورة

مطعم ومقهى أريبيان تي
هاوس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
الشارقة ,خور فكان ,اليرموك
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,هور العنز
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة
عجمان ,عجمان ,الراشدية -
عجمان

تسوق

نسبة الخصم

قابلة للتطبيق في صاالت
عرض كودراك في جميع أنحاء
اإلمارات العربية املتحدة

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز الثانية

مطاعم

نسبة الخصم

الخصم غير صالح مع أية
خصومات وعروض ترويجية
أخرى .ال يمكن استبدالها
بقيمة نقدية .ينطبق على
تناول الطعام والطلبات
الخارجية.

2022-10-17

دبي ,دبي ,القوز األولى

صحة

نسبة الخصم

يرجى اسخدام كود
 ABSHER20لالستفادة من
الخصم .يرجى ارفاق صورة
من بطاقة العضوية في املوقع.

2022-10-17

2020-10-19

2021-10-17

2021-10-17

تعود األصول املتواضعة لتكتل أعمال ناجح -
كلودي إلى عام  ، 1926حيث تبلور مفهوم
تجهيزات الحمام عالية الجودة واملستدامة لراحة
املستخدمين وراحتهم في ورشة إنتاج في أملانيا.
تطورت الفكرة من مهمة كلودي األساسية  ،لجعل
كل أسرة مبتكرة وإضافة قيمة إلى حياة الناس في
خصم  ٪30على جميع املنتجات كلودي رأس الخيمة ذ.م.م
املجتمع.

كريبتاستيك هو مفهوم كريب حديث ذو طابع
حضري حضري ولد برؤية لتقديم تجربة طعام
حضري حقيقية مع جودة واتساق مطعم عاملي
املستوى
خصم %20على اجمالي الفاتورة

خصم  ٪٢٠على جميع املنتجات

مطعم ومقهى
كريبتاستيك

شريش للعناية والجمال خصم
شريش للعناية والجمال
٪٢٠

دبي ,دبي ,املمزر

صحة

نسبة الخصم

خصم  ٪15على جميع 1-
الخدمات متوفر عند تقديم
عضوية أبشر الصالحة -2 .ال
يمكن أن يقترن هذا العرض
بعروض أخرى في الصالون3 .العرض غير متاح على
الخدمات املنزلية فقط
خدمات الصالون

2021-12-31

دبي ,دبي ,هور العنز

تعليم

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر
االلكتروني

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

موقع الكتروني

السعر ينطبق على سعر
املوقع فقط ويمكن إجراؤه
عبر االتصال عبر اإلنترنت
ً
أيضا.

2021-12-31

2020-10-18

2021-10-17

2020-10-15

يسعدنا في صالون سا بيوتي أن نكون ً
جزءا من
برنامج أبشر .نأمل أن يحصل مستخدمو أبشر
على تجربة رائعة مع عروضنا .

خصم  %15على جميع
الخدمات في الصالون

دروس تقوية لجميع مراحل املدرسة و حميع
املناهج دورات تنمية بشرية و دورات تحضير
االمتحانات (ايلتس و توفل و امسات)  ,دورات
اللغة اإلنجليزية و دورات الكمبيوتر

خصم على جميع خدمات
املعهد التعليمية

يقع هذا املنتجع املصمم على طراز القصر في..
نخلة جميرا الخالبة  ،ويقدم أجنحة فاخرة تطل
على البحيرة أو الخليج العربي .ويتميز بمنتجع
صحي كامل الخدمات وشاطئ رملي خاص يطل
على أفق دبي .تتكون أجنحة فندق ومساكن
كمبينسكي نخلة جميرا من منطقة لتناول الطعام
.املعيشة ومطبخ مجهز بالكامل وشرفة خاصة /
وتلفزيون بشاشة مسطحة  DVDيتوفر مشغل
.بوصة ونظام صوت هاي فاي في كل جناح 40

خصم  ٪45على سعر املوقع

صالون سابيوتي
بروفيشنال للسيدات

معهد االتحاد الثقافي

فندق و منتجع
كمبينسكي نخلة جميرا

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

نسبة الخصم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

2021-12-31

2020-10-15

يشتهر والدورف أستوريا رأس الخيمة بشاي بعد
الظهر  ،ويقدم صالة شاي أنثوية وأنيقة تقدم
أكثر من ً 150
نوعا من الشاي السائب من جميع
أنحاء العالم .سيقوم متخصصو الشاي في
الفندق بإرشاد الضيوف من خالل القائمة
التفصيلية والعثور على الشاي املثالي املناسب
لذوق معين أو حتى ليناسب الوقت من اليوم.
يضمن غسول اللون البنفسجي والكريم األنيق
بيئة مريحة لتناول شاي غني وفاخر .في الخارج ،
تعتبر الشرفة الواسعة املكان املثالي للصور
ملشاركة غروب الشمس أو املشروبات في وقت
متأخر من الليل والشيشة.

كاميليا

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

ابراز تطبيق ابشر عند الحجز

2021-12-31

2021-12-31

2020-10-15

2020-10-15

مستوحى من جنوب فرنسا والبحر األبيض
املتوسط  ،يقدم ازور مجموعة مختارة من
األطباق اإليطالية األصيلة مع وفرة من الخيارات
والنكهات .يقدم مجموعة رائعة من املأكوالت
املفضلة بجانب املسبح والكوكتيالت واملشروبات
الكحولية والعصائر الطازجة والعصائر  ،يقدم
أزور الطعام داخل وحول املسبح وعلى الشاطئ ،
حتى غروب الشمس .يمزج املطعم املصمم على
طراز املقهى بين الطعام الصادق واملباشر والصحي
دون الرتوش في قائمة تنبض بالحياة مع الخيارات.
أيضا ً
يعد ازور ً
مكانا ً
مثاليا لتناول فاتح للشهية
عند غروب الشمس مع حدائق املنتجع ذات
املناظر الطبيعية التي تحيط باملكان ومجموعة من
املقاعد الداخلية أو الشرفة.

أزور

ُيعد املنتجع الصحي في فندق تشيدي البيت ،
ً
الشارقة اإلمارات العربية املتحدة مالذا باملعنى
الحقيقي للكلمة  ،ويفتح الباب أمام أسرار الجمال
والعافية التقليدية في الشرق األوسط  ،مع دمج
العالج األكثر فعالية في الشرق األقص ى .هذا
املنتجع الصحي الفاخر هو واحة من مالذ من
داخل حدود منتجعنا ذي الخمس نجوم في
اإلمارات العربية املتحدة  ،حيث يقدم كل روعة
ً
مالذا إلى األراض ي البعيدة في قلب الشارقة نفسها.

خصم  %20على الخدمات
للنادي الصحي

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

فندف ذا تشيدي البيت
الشارقة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان

مطاعم

نسبة الخصم

يرجى ابراز تطبيق ابشر عند
تسجيل الدخول وحجز
العرض

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ابراز بطاقة ابشر عن طريق
الجوال عند تسجيل الدخول
في الفندق

2021-12-31

2020-10-15

2020-10-15

يعد مطبخ الشارقة من أساسيات الحياة الثقافية
الديناميكية في الشارقة .شارك املأكوالت املحلية
ُ
املفضلة التي تقدم على الطراز العائلي في املطعم
العربي  ،وابحث عن املأكوالت العاملية من الصباح
حتى املساء في املطعم  .اسمح لنا بإغراء عشاق
الحلويات بمجموعة مختارة من آيس كريم حليب
اإلبل محلي الصنع في محل ايس كريم .املجموعة
املدهشة من النكهات األصلية لدينا ليست سوى
الفانيليا العادية .استمتع في أي وقت بالقهوة
العربية أو التركية في ذا الكوفي  ،املصمم
لالسترخاء  ،مع وجود جانب من الناس يشاهدون
والطيور تزقزق أثناء االسترخاء.

خصم  %20على املشروبات
واملأكوالت

فندف ذا تشيدي البيت
الشارقة

اإلقامة الفاخرة في قلب الشارقة على بعد 25
ً
كيلومترا فقط من إمارة دبي ،تقع إمارة الشارقة
التي تشهد نهضة ثقافية مثيرة من خالل مشروع
رائد لصون التاريخ في اإلمارة وهو املشروع األكبر
ً
طموحا .هنا في قلب الشارقة،
من نوعه واألكثر
حيث يلتقي التراث اإلسالمي بمشهد عصري ملهم،
نجحت “جي.إتش.إم” في تحويل مجموعة من
املنازل التاريخية إلى فندق ذا تشيدي البيت،
الشارقة ،وهو فندق إماراتي فاخر مكون من 53
غرفة يوفر خدمات ُم ّ
خصصة حسب الطلب
فندف ذا تشيدي البيت
حيث يجتمع الجمال والضيافة املميزة واإلحساس
الشارقة
خصم  %30على جميع الغرف
املنزلي في مكان واحد.

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

نسبة الخصم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

2021-12-31

2020-10-15

يعد زقاق الطاووس من تقاليد والدورف أستوريا
الشهيرة  ،وهو عبارة عن صالة مميزة رائعة مع كل
عالمات الريش الرائع واملواكب التي تشبه
الطاووس .تقدم الصالة أجود أنواع القهوة
والوجبات الخفيفة في العالم  ،وهي عبارة عن
مساحة اجتماعات رائعة طوال اليوم حيث يتم
تقديم أطباق والدورف املميزة  ،بما في ذلك سلطة
والدورف الشهيرة.

زقاق الطاووس

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

نسبة الخصم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

2021-12-31

2020-10-15

مطعم ياباني عصري محاط بحدائق يابانية نابضة
بالحياة .تبدو الديكورات الداخلية املرصعة
باملعادن متوهجة على ما يبدو مع اإلضاءة الخافتة
التي تنقل الضيوف إلى قطعة من آسيا مع الحفاظ
على الشعور بالتوازن .يضم املطعم النابض
بالحياة مطعم شواء تيبانياكي حيث يسعد الطهاة
الرئيسيون فقط بالتباهي بأذواقهم.

يو ام اي

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

2021-12-31

مأل ضوء جميل املطعم شبه الدائري  ،املخصص
لوجبات اإلفطار والعشاء الداخلية والخارجية ،
وإطالالت قصر البحر الخالبة على بحر العرب
وجزيرة املرجان .مع ألوان املحيط اللطيفة ،
يكتمل اللون الكريمي الباهت والديكور األخضر
لهذا املطعم األنيق بفن رائع مستوحى من عالم ما
تحت املاء .املناطق املغطاة على الشرفة تقود
العين إلى حمامات السباحة الكبيرة والشاطئ
وكابانات املنتجع.

قصر البحر

نسبة الخصم

2020-10-15

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

مطاعم

نسبة الخصم

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

عجمان ,عجمان ,الزوراء

مطاعم

نسبة الخصم

العرض ال ينطبق على االعياد
الرسمية العرض ال ينطبق مع
عروض اخرى

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,الزوراء

سكن

نسبة الخصم

العرض ال ينطبق على االعياد
الرسمية العرض ال ينطبق مع
عروض اخرى

2021-12-31

نسبة الخصم

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

2021-12-31

تخضع جميع الخصومات
للتوافر عند الطلب.

2021-12-31

2020-10-15

2021-12-31

2020-10-15

2020-10-15

2020-10-14

2020-10-14

مرجان هو مزيج انتقائي من التصميمات الداخلية
التقليدية والغريبة وأرقى املأكوالت الشرق
أوسطية .مع القوائم اإللهية والقطع الفنية التي
أنشأها ساسان  ،هذا املطعم هو ً
حقا متعة
لجميع الحواس .قم بتقييم القائمة األنيقة أثناء
االستمتاع بتصميمات املقاعد واإلضاءة املختلفة
في املطعم.

مرجان

اكتشف عجائب الثقافة واملأكوالت العربية في لو
ديوان  ،صالة الشيشة األصيلة الجديدة في
والدورف أستوريا رأس الخيمة .جرب مجموعة
متنوعة من الشيشة واملزة والعصائر العربية
واملشروبات الساخنة مع االستمتاع باملناظر
الرائعة للثريات الكبيرة والنوافير الرخامية التي
صممها جيل ويلسون.

لو ديوان

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

..

خصم على الغرف 20٪

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

.

...

والدورف أستوريا رأس
الخيمة

خصم  %15على فاتورة املطعم

كرفانا بيتش الزوراء

خصم  %15على حجوزات
املنتجع

كرفانا بيتش الزوراء

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

دبي ,دبي ,دبي
عجمان ,عجمان ,الصناعية
الجديدة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يخضع العرض للتوافر في
وقت الحجز ■ .يسري
العرض حتى  31ديسمبر
 ■ .2020األسعار املذكورة
أعاله للغرفة في الليلة
لإلشغال الفردي واملزدوج■ .
األسعار املذكورة أعاله تشمل
 7٪رسوم بلدية  ،و ٪10
رسوم خدمة  ،و  ٪5ضريبة
القيمة املضافة  ،و ً 20
درهما
إمار ً
اتيا رسوم سياحة لكل
غرفة في الليلة ■ .يقيم
األطفال حتى سن ً 12
عاما
ويتناولون الطعام ً
مجانا
عندما يكونون برفقة
أشخاص بالغين.

2021-12-31

يرجى حمل هوية اإلمارات-
معك - .هذا العرض ال يمكن
أن يكون مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-10-14

2020-10-13

عام من التاريخ .مكافآت ال حصر لها .مع 100
عقيدة ال تتزعزع وفلسفة الشركة املتمثلة في
االلتزام الراسخ بالخدمة  ،سواء في فنادقنا أو في
مجتمعاتنا  ،تم االعتراف بفندق ريتز كارلتون خصم  ٪25على خدمات الغرف
 +فطور مجاني
.بالعديد من الجوائز لكونه املعيار الذهبي للضيافة

فندق ريتز كارلتون

يسعدنا في مركز هال الطبي أن نكون ً
جزءا من
برنامج أبشر .نأمل أن يحصل مستخدمو أبشر
على تجربة رائعة مع عروضنا التي تصل إلى  ٪60في
طب األسنان واملختبر وطب األطفال وأمراض خصم يصل إلى  ٪60على جميع
الخدمات
النساء وتقويم األسنان.

مركز هال الطبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الثانية

مطاعم

نسبة الخصم

....

2021-12-31

2020-10-13

نمت فنادق وأجنحة كارلتون من فلسفة تحقيق
أقص ى قدر من العائدات وتقليل املخاطر من
خالل الجمع بين تجربة وخبرة فريق من املهنيين
الذين يفهمون أهم ثالثة مفاتيح لتجربة الفنادق
الفخمة ألصحاب الضيوف واملوظفين .في
مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون  ،تم االعتراف
بمجموعتنا ً
عامليا إلنشاء بعض أكثر تجارب
الضيوف ً
تميزا وبأسعار معقولة .تمزج بسالسة
تراث الشرق األوسط الشهير من الضيافة مع
متطلبات القرن  21للراحة والخدمة والرفاهية.
بتوجيه من فريق تنفيذي متمرس  ،نحن مجموعة خصم  ٪ 25على سعر الغرفة
واملشروبات واملطعم
تؤمن بالعمل الجماعي الذي يناسبك.

2020-10-13

موتافيش هو مطعم شهير للمأكوالت البحرية
يقدم خدمات األكل الفاخر والطعام في الهواء
الطلق والوجبات السريعة وتوصيل الطعام .إنه
منفذ شهير يفضله العديد من الجنسيات بسبب
املأكوالت املنتقاة بعناية واللذيذة واللذيذة والتي
تشمل األطباق الساحلية وأطباق املأكوالت
البحرية والزيزلر وأكثر من ذلك بكثير .لدينا ً
أيضا
تصنيف نظافة ممتاز تم تدقيقه بواسطة اس جي
اس.

خصم  %10لجميع الفاتورة

كارلتون البرشا

مطعم موتا االسماك

2020-10-13

سرعان ما نمت شركة خاصة صغيرة كانت رائدة
في تقديم أقالم العيون والشفاه وطالء األظافر
بألوان زاهية إلى مجموعة شاملة من منتجات
املكياج ذات الجودة العالية والشعور الفاخر
والصورة االحترافية والقيمة املمتازة .كانت
الخطوة التالية هي االنتماء إلى عالم املوضة .من
خالل ترجمة املنصة إلى الرصيف  ،قامت ERRE
 DUEبتفسير االتجاهات اإلبداعية في األلوان
وامللمس وتأثيرات املاكياج لتصميم لوحة من
اإلطالالت املوسمية .تقدم العالمة التجارية اليوم
العديد من الخيارات التي تتضمن االبتكار والتنوع
شركة ايليت لينك لتجارة
واملتانة والراحة وسهولة التطبيق  ،مغلفة في
العامة
خصم  %25على جميع املنتجات
عبوات أنيقة تكمل املنتج الذي تحمله.

...

خصم  %50على جدمات ركوب
الخيل في الصحراء بقرب من
مركز االمارات للفروسية
بحيرات القدرة
خصم  %20على خدمات ايواء
الخيل

مركز االمارات للفروسية

خصم  %25على مدرسة ركوب
الخيل

مركز االمارات للفروسية

دبي ,دبي ,برج خليفة

صحة

نسبة الخصم

ال يمكن استخدام هذا
الخصم مع أي خصم أو
عرض ترويجي آخر

2021-12-31

دبي ,دبي ,سيح شعيب 4

ترفيه

نسبة الخصم

تطبق الشروط واالحكام

2021-12-31

2020-10-13

دبي ,دبي ,سيح شعيب 4

ترفيه

نسبة الخصم

تطبق الشروط واالحكام

2021-12-31

2020-10-13

...

دبي ,دبي ,سيح شعيب 4

ترفيه

نسبة الخصم

تطبق جميع الشروط واالحكام

2021-12-31

2020-10-13

...

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر •
صالحة للعضو أو األقارب من
الدرجة األولى فقط • ال يسري
هذا العرض بالتزامن مع
عروض اخرى • الينطبق
العرض على الخدمات املغطاة
بالتأمين

2025-11-27

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض يجب
على عضو أبشر تقديم بطاقه
أبشر ساريه املفعول.

2021-12-31

2020-10-12

2020-10-11

نحن ،مركز كي كي تي العاملي الطبي ،نوافق في
توفير املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املواطنين العاملين في القطاع الخاص والحاملين
لبطاقة ابشر .1 .التشخيص السريري  .2األشعات
خصم  %20على كافىة
العالجية  .3تقنية املوجات الصوتية الكندية غير
الجراحية  .4تقنية املوجات التصادمية األمريكية الخدمات املذكورة في القائمة
التالية:
غير الجراحية  .5جلسات العالج الطبيعي

مركز كي كي تي العاملي
الطبي

بالزو اليت هي شركة تصميم معماري دولي وتجهيز
مقرها في اإلمارات العربية املتحدة وهي متخصصة
في مشاريع التصميم املعماري والخارجي والداخلي
واملناظر الطبيعية ملجموعة واسعة من الفيالت
السكنية الخاصة والقصور الفاخرة واملشاريع
الفندقية في اإلمارات العربية املتحدة واململكة
املتحدة وأملانيا  .يقوم فريق بالزو اليت بإنشاء
تصميمات معمارية وخارجية وداخلية متميزة تزود
العمالء بمفاهيم مدروسة وفريدة من نوعها
خصم  ٪25على خدمات
ومفصلة حسب الطلب ورسومات مفصلة ،
باإلضافة إلى إدارة وتنفيذ املشروع مع تحقيق نتائج استشارات التصميم املعماري
والداخلي والخارجي
عالية الجودة تتجاوز توقعات العميل.

بالزو اليت للتصميم
والديكور

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

الحجز عن طريق املوقع:
www.kumarakomlakereso
 rt.inرمز الخصمABSHER :

2021-12-18

2020-10-08

ظهرت على أنها "واحدة من أفخم وجهات العطالت
في العالم" على بي بي س ي وهي واحدة من أرقى
املنتجعات .اختار أصحاب السمو امللكي  ،تشارلز
برينس أوف ويلز  ،وكاميال دوقة كورنوال  ،قضاء
عيد امليالد الخامس والستين لألمير تشارلز في
منتجع بحيرة كوماراكوم .مالذ تراثي فاخر في
املناطق النائية الشهيرة في والية كيرال مع فيالت
تراثية فاخرة وغرف ومراكب كيرال على الطراز خصم  %15على منتجع بحيرة
التقليدي .نضمن لك تجربة ال ُتنس ى ً
كوماراكوم
حقا.

منتجع بحيرة كوماركوم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

خصم ثابت

بطاقة عضوية صالحة

2022-10-17

2021-10-17

تقويم اسنان

تقويم اسنان

مركز الشام الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

ابراز بطاقة عضوية صالحة

2022-10-17

2021-10-17

خصم على جميع الخدمات 30%

خصم على جميع 30%
الخدمات

مركز الشام الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,دبي
عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

ال ينطبق خالل العطالت
الرسمية واملناسبات الخاصة
(عيد الحب)  ،وال ينطبق على
قائمة العروض الترويجية

2022-09-30

2020-09-30

...

خصم %20

بول كافيه

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,بور سعيد

مطاعم

نسبة الخصم

ال ينطبق خالل العطالت
الرسمية واملناسبات الخاصة
(عيد الحب)  ،وال ينطبق على
قائمة العروض الترويجية

2022-09-30

دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

مطاعم

نسبة الخصم

ال ينطبق خالل العطالت
الرسمية واملناسبات الخاصة
(عيد الحب)  ،وال ينطبق على
قائمة العروض الترويجية

2022-09-30

دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

مطاعم

نسبة الخصم

ال ينطبق خالل العطالت
الرسمية واملناسبات الخاصة
(عيد الحب)  ،وال ينطبق على
قائمة العروض الترويجية

2022-09-30

دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

تسوق

نسبة الخصم

ال ينطبق على العناصر
املخفضة  ،العناصر تحت
الترويج

2022-09-30

دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

تسوق

نسبة الخصم

ال ينطبق على العناصر
املخفضة  ،العناصر تحت
الترويج

2022-09-30

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-30

...

خصم %15

نيو شنغهاي هي سلسلة مطاعم صينية دولية غير
رسمية تعمل في  10منافذ في الصين وأستراليا
والشرق األوسط .تم إنشاء نيو شنغهاي في عام
 1992من قبل عائلة جين في سيدني  ،ويقدم
ً
طعما ملأكوالت شنغهاي التقليدية مع ملسة
عصرية.

خصم %15

...

خصم %15

...

خصم %15

ماركة املالبس الحميمة للنساء والرجال التي تم"
إنشاؤها عام  .1996املالبس الداخلية من
اتيمسمي تحقق الحلم اليومي لكل امرأة .أسلوب
" راقي وبسيط ً
بعيدا عن السخط والعدوانية

خصم %15

بولب جوس

نيو شنغهاي

إيتالي

اوربن اوت فيترز

اتيميسمي

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

ال ينطبق على العناصر
املخفضة  ،العناصر تحت
الترويج

2022-09-30

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

ال ينطبق على العناصر
املخفضة  ،العناصر تحت
الترويج

2022-09-30

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

ابشر  -2العرض ساري حتى
نفاذ الكمية  -3الطلب يكون
عن طريق االنستقرام او
الواتس اب
https://iwtsp.com/97152
 8020760وحساب
االنستقرام  oxygen_uae1او
تواصل الواتس اب
0528020760

2021-12-24

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
دبي ,دبي ,الورقاء الرابعة

مطاعم

يسري العرض ملستخدمي
تطبيق أبشر

2022-09-23

نسبة الخصم

2020-09-30

2020-09-30

2020-09-27

2020-09-23

تأسست ديشمان  ،الشركة الرائدة في صناعة
األحذية األوروبية  ،في عام  1913في أملانيا .من
األحذية الرياضية أو غير الرسمية إلى األنيقة ،
يضمن العمالء في ديشمان العثور على الحذاء
املناسب لكل نمط ولكل األسرة بأسعار معقولة.

خصم %15

منذ عام  ، 1986اسم مرادف للجوارب و مالبس
سباحة للنساء والرجال واألطفال تجمع بين أصالة
الخطوط واأللوان وأسعارها املعقولة.

خصم 15٪

عرض خاص العضاء تطبيق ابشر .عدسات
اوكسجين  ،كوني اجمل  ،بجمال عيونك.
الكولكشن االول عرض اربع عدسات من الوان
مختارة ب  300درهم فقط.

عرض  %15على العدسات
الكولكشن الثاني

مأكوالت محلية إماراتية أصيلة (طبخ البيت) مذاق
مختلف بنكهة فريدة جلسات فردية وعائلية خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة

ديشمان

كالزيدونيا

عدسات اوكسجين دانه
بيوتي

مطعم قماشة

دبي ,دبي ,املزهر األولى

طب

نسبة الخصم

ال يمكن دمج  ٪15مع
العروض الترويجية على
صفحة االنستغرام
 @bluevelvetmcالشروط
واألحكام ملزيد من املعلومات
يرجى االتصال على
042889991

2022-01-01

دبي ,دبي ,املزهر األولى

مطاعم

نسبة الخصم

يسري العرض على  30درهم
كحد أدنى من إجمالي قيمة
الفاتورة

2022-10-01

دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,ورسان الثانية

سياحة و سفر

لالستفادة من العرض يرجى
الحجز عبر املوقع الرسمي
للفندق و استخدام الكود
املبين (  )01508153BXPمع
مالحظة ضرورة ابراز بطاقة
أبشر االلكتروني ملوظف
االستقبال عند ذهاب
للفندق ,يجب ان يكون
الحجز باسم حامل بطاقة او
احد أقاربه من الدرجة األولى
و يحق للفندق إلغاء حجز
عند عدم االلتزام بهذا البند.

2022-09-30

موقع الكتروني

2020-09-21

2020-09-21

2020-09-14

تأسس مركز بلو فيلفيت الطبي في عام .2017
نعتقد أن رعاية املظهر الخارجي لها تأثير كبير على
الثقة بالنفس واحترام الذات .للعمالء املميزين
لدينا العديد من األولويات واملسؤوليات في حياتهم
 ،ويجب علينا مساعدتهم في الحفاظ على جمالهم
ومظهرهم  ،لذلك يسعدنا مساعدتهم على تحقيق
التوازن املثالي بين احتياجاتهم والخدمات املقدمة.

خصم  %15على خدمات
مختارة

مركز بلو فالفيت الطبي
شزمم

مقهى تريتري "نبض قلب لجميع وجباتنا" نقوم
بذلك من خالل جودة الطعام وتقديم أجود أنواع
الخدمة

خصم  %15على املأكوالت
واملشروبات

تريتري كافيه

ميليا هوتيلز إنترناشيونال هي سلسلة فنادق رقم
 1في إسبانيا  ،ورقم  3في أوروبا  ،ورقم  7في العالم.
ً
مع ما يقرب من  380فندقا في  40دولة  ،تم
تصميم عالمتنا التجارية إلرضاء كل عميل من
الرفاهية األكثر ً
تميزا إلى اإلجازات العائلية في أكثر
ً
فنادق املؤتمرات تطورا .عالماتنا التجارية السبع- :
فنادق ومنتجعات جران ميليا  5 -نجوم ديلوكس -
مي من ميليا  5 -نجوم ديلوكس  -باراديس من
ميليا  5 -منتجعات ديلوكس  -فنادق ومنتجعات
ميليا  5 -و  4نجوم  -فندق إنسايد من ميليا 4 -
نجوم  -تريب من ويندهام  4 -نجوم  -سول من
ميليا  3 & 4 -نجوم

خصم يصل إلى  ٪30على
األسعار

مجموعة فندق ميليا
العاملية

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

ال تنطبق عليه أية عروض 2 -
.أخرى

2022-01-24

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

في  Absherاملطالبة بخصم 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل-
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 وال يمكن استردادها ًنقدا
يعتمد العرض على مدى توفر
الغرف

2022-10-31

2021-01-24

2020-08-20

2021-10-12

...

خصم على املطاعم %20
املفتوحة في مطاعم الحبتور
.سيتي

تقع فنادق الخوري على مقربة من مول اإلمارات
األيقوني وشاطئ الجميرا ومركز دبي التجاري
العاملي ومدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لإلنترنت
ودبي مول .تمحورت حول مفهوم توفير العطالت
العائلية ال تنس ى  ،ونحن نفخر في تقديم مستوى
جديد من ضواحي املعيشة الراقية من الراحة
خصم على قاعة الحفالت 20%
والسالمة والخصوصية والتطور.

منتجع الحبتور بولو هو أول منتجع مستوحى من
الفروسية في العالم ،ويقدم مستوى هادئ من
التطور إلى مدينة عاملية املستوى ذات موقع مثالي

خصم  %50على حجز قاعة
الحفالت مع إقامة في جناح
ً
وكيكة مقدمين مجانا من
الفندق

فندق في الحبتور سيتي

فندق الخوري أتريوم

الحبتور بولو ريسورت

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

سياحة و سفر

خصم ثابت

األحكام والشروط • :ال يتم
استبدال بطاقة الهدايا بالنقد
• ال توجد مواعيد تعتيم •
صالح ملدة ً 12
شهرا من تاريخ
الشراء • بطاقة زوجين
صالحة لشخصين بالغين
فقط • بطاقة عائلية صالحة
لعائلة من شخصين بالغين و
 3أطفال • البطاقة البالتينية
صالحة لـ  4أشخاص بالغين و
 4أطفال • سيتم تسليم
البطاقة عبر اإلنترنت من
خالل البريد اإللكتروني بمجرد
االنتهاء من الدفع للحجوزات
يرجى التواصل مع  :البريد
األلكتروني: :
reservation@emiratespark
, ae.
saeed@emiratespark.ae
الهاتف025069000 :

2021-12-31

2020-07-26

يشمل العرض ما يلي * :إقامة ليلة في شاليه *
إقامة ليلية في الغرفة * وجبة افطار * خصم ٪25
تجربة  * VIPخصم  ٪25على املنتجع الصحي *
خصم  ٪25على املأكوالت واملشروبات * خصم
البطاقة البالتينية ( للمنتجع ( حديقة حيوانات اإلمارات
 50٪على الغرفة الثانية.

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

سياحة و سفر

خصم ثابت

األحكام والشروط • :ال يتم
استبدال بطاقة الهدايا بالنقد
• ال توجد مواعيد تعتيم •
صالح ملدة ً 12
شهرا من تاريخ
الشراء • بطاقة زوجين
صالحة لشخصين بالغين
فقط • بطاقة عائلية صالحة
لعائلة من شخصين بالغين و
 3أطفال • البطاقة البالتينية
صالحة لـ  4أشخاص بالغين و
 4أطفال • سيتم تسليم
البطاقة عبر اإلنترنت من
خالل البريد اإللكتروني بمجرد
االنتهاء من الدفع للحجوزات
يرجى التواصل على :البريد
االلكتروني:
reservation@emiratespark
, ae.
saeed@emiratespark.ae
رقم الهاتف025069000:

2021-12-31

2020-07-26

يشمل العرض ما يلي * :إقامة ليلة في الشاليه* .
وجبة افطار * .خصم  ٪25على تجربة * .VIP
خصم  ٪50على الغرفة الثانية.

بطاقة املنتجع العائلية

حديقة حيوانات اإلمارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

سياحة و سفر

خصم ثابت

األحكام والشروط • :ال يتم
استبدال بطاقة الهدايا بالنقد
• ال توجد مواعيد تعتيم •
صالح ملدة ً 12
شهرا من تاريخ
الشراء • بطاقة زوجين
صالحة لشخصين بالغين
فقط • بطاقة عائلية صالحة
لعائلة من شخصين بالغين و
 3أطفال • البطاقة البالتينية
صالحة لـ  4أشخاص بالغين و
 4أطفال • سيتم تسليم
البطاقة عبر اإلنترنت من
خالل البريد اإللكتروني بمجرد
االنتهاء من الدفع * للحجز
الرجاء التواصل مع :
reservation@emiratespark
, ae.
saeed@emiratespark.ae
رقم الهاتف025069000 :

2021-12-31

2020-07-26

يشمل العرض ما يلي * :إقامة ليلية في الفندق *
وجبة افطار * خصم  ٪25على املنتجع الصحي *
خصم  ٪25على املأكوالت واملشروبات

قسيمة هدية لزوجين

حديقة حيوانات اإلمارات

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يتم تضمين جميع 1.
املوظفين وأقاربهم  .2ال يسري
الخصم بالتزامن مع العروض
الترويجية أو الخصومات أو
القسائم األخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

الحد األدنى للحجز - 3
جلسات - .التعيين املسبق
.إلزامي

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

الحد األدنى للحجز - 3
جلسات - .التعيين املسبق
.إلزامي

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

الحد األدنى للحجز - 3
جلسات - .التعيين املسبق
إلزامي

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

الحد األدنى للحجز هو - 3
الجلسات - .موعد مسبق
.إلزامي

2021-12-31

2020-07-23

2020-07-20

2020-07-20

2020-07-20

2020-07-20

سيلك كلينيك هي عيادة مدينة دبي الطبية
متخصصة في األمراض الجلدية وجميع اإلجراءات
التجميلية بما في ذلك العالج بالليزر والوجه
والحقن .جميع املعدات املستخدمة هي األحدث
واملصنفة على أنها األفضل في األسواق األوروبية
واألمريكية .نحن نضمن النتائج ونقدم العالج
والخدمة املمتازة.

خصم  ٪75على جميع
اإلجراءات

عروض العيد الحصرية إلزالة الشعر بالليزر :إناث
ليزر لكامل الجسم 799 :درهم إماراتي

إزالة الشعر بالليزر

عروض العيد الحصرية إلزالة الشعر بالليزر:
درهما إمار ً
الشفة العلياً 59 :
اتيا

إزالة الشعر بالليزر

عروض العيد الحصرية إلزالة الشعر بالليزر:
الذقن  /تحت الذقن 79 :درهم إماراتي

إزالة الشعر بالليزر

عروض العيد الحصرية إلزالة الشعر بالليزر :تحت
درهما إمار ً
السالحً 99 :
اتيا

إزالة الشعر بالليزر

سيلك كيلينك

مركز ريفا الطبي للليزر

مركز ريفا الطبي للليزر

مركز ريفا الطبي للليزر

مركز ريفا الطبي للليزر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

تسوق

نسبة الخصم

خصم( العرض غير 1. 15%
سار على البضائع التي تسري
.عليها عروض للعامة)2 .
العرض يمكن تغييره من قبل
شركة أصال تريدنج حسب
احتياجات العمل .التغييرات
.سيتم تحديثها في تطبيق أبشر

2022-09-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

تسوق

نسبة الخصم

خصم( العرض غير 1. 15%
سار على البضائع التي تسري
.عليها عروض للعامة)2 .
العرض يمكن تغييره من قبل
شركة داتكس للتجارة حسب
احتياجات العمل .التغييرات
سيتم تحديثها في تطبيق أبشر

2022-09-30

2020-07-19

2020-07-19

سالسا هي عالمة أزياء برتغالية تم إطالقها في عام
 1995وقد اعتنقت التأثيرات العاملية لخلق
مالبس عارضة مشرقة ونشيطة .الورك في املناطق
الحضرية جعلت املالبس املصممة لجيل اكس من
خصم  ٪15على املنتجات ذات
سالسا جينز بارزة العالمة التجارية في عالم
األسعار الكاملة
املوضة.

ميسقايديت هي ماركة األزياء العاملية التي تقدم
أنماط املوضة التي ال غنى عنها واملستوحاة من
أحدث صيحات املوضة واملوضة .تسوق في املتجر خصم  ٪15على املنتجات ذات
األسعار الكاملة
اآلن!

سالسا جينز

ميسقايديت

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,زعبيل الثانية

تسوق

نسبة الخصم

ال يسري العرض على
العناصر املخصومة بالفعل
في العرض الترويجي

2022-09-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
الشارقة ,الذيد ,منطقة الذيد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان
دبي ,دبي ,مردف

طب

موقع الكتروني

العروض غير قابله للتحويل
وال يمكن استبدالها نقدا وال
تسري مع عروض اخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

خصم ثابت

الخصم على اجراء ايرة نضاره
وتوريد شفايف االصل 1800
واالن 999

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

تقديم منح دراسية على شكل
خصومات لكافة حاملي
بطاقة أبشر وعائالتهم

2021-12-31

2020-07-19

2020-07-01

2020-07-01

2020-06-29

بوجي ميالنو هي شركة تجزئة رائدة للمالبس
الرجالية مستوحاة من أسلوب الحياة اإليطالي.
تخطط وتصمم أزياء الرجال املعاصرة  ،مع
االهتمام بكل جانب  ،من اإلنتاج إلى التوزيع  ،من
أجل تقديم ونشر أسلوبها الفريد والجودة
الفريدة .تأسس بوجي في عام  ، 1939وافتتح أول
متجر مباشر له في ميالنو في عام  .1964ومنذ عام
ً
فصاعدا  ،ظل بوجي ميالنو يتطور ً
دائما ،
1939
دون أن يفقد اتصاله بعمالئه :رجل أعمال عصري
وعصري وعاملي  ،مما يوفر له نسبة ممتازة من
حيث السعر والجودة وتقديم مشورة متخصصة خصم  ٪15على املنتجات ذات
األسعار الكاملة
من الطراز املنهي.

خصم  %30على اجراءات الليزر

ابرة نضاره وتوريد شفايف

...

خصم خاص

بوجي ميالنو

مركز الدكتورة سميحة
لطفي الطبي

خصم خاص

مركز الدكتورة سميحة
لطفي الطبي

تقديم خصومات  %15للطلبة
الساعيين للحصول على تحويل
ساعات معتمدة

كلية األفق الجامعية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

تقديم منح دراسية على شكل
خصومات لكافة حاملي
بطاقة أبشر وعائالتهم

2021-12-31

دبي ,دبي ,برج خليفة

تسوق

نسبة الخصم

الحد األدنى للطلب  1حالة
التوصيل خالل  5 - 3أيام
عمل توصيل مجاني في
اإلمارات خصم  ٪10على
إجمالي قيمة سلة التسوق

2021-12-31

الشارقة ,الذيد ,منطقة الذيد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان
دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

العروض غير قابله للتحويل
وال يمكن استبدالها نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العروض غير قابله للتحويل
وال يمكن استبدالها نفدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العروض غير قابله للتحويل
وال يمكن استبدالها نقدا وال
تسري بالتزامن مع عروض
وخصومات اخرى

2021-12-31

2020-06-29

2020-06-24

...

خصم  ٪10على جميع منتجات كويتا

تقديم خصومات بقيمة %50
لكل من درجتي البكالوريوس
ً
واملاجستير وذلك وفقا للمعدل
التراكمي.

خصم ٪10

كلية األفق الجامعية

شركة مصطفى كويتا
لتجارة املواد الغذائية
واملشروبات املحدودة

2020-06-15

خصم  %30على معظم الخدمات

خصم خاص

مركز الدكتورة سميحة
لطفي الطبي

2020-06-15

خصم  %40على معظم الخدمات

خصم خاص

مركز الدكتورة سميحة
لطفي الطبي

2020-06-14

نسبه الخصم على معظم الخدمات 40%

خصم خاص

مركز الدكتورة سميحة
لطفي الطبي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل-
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 وال يمكن استردادها ًنقدا
يعتمد العرض على مدى توفر
الغرف

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل-
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 وال يمكن استردادها ًنقدا
يعتمد العرض على مدى توفر
الغرف

2022-10-31

2021-10-12

2021-10-12

منتجع الحبتور بولو هو أول منتجع مستوحى من
الفروسية في العالم ،ويقدم مستوى هادئ من
التطور إلى مدينة عاملية املستوى ذات موقع مثالي

خصم على املطاعم 20%
املفتوحة في الريزورت

الحبتور بولو ريسورت

منتجع الحبتور بولو هو أول منتجع مستوحى من
الفروسية في العالم ،ويقدم مستوى هادئ من
التطور إلى مدينة عاملية املستوى ذات موقع مثالي خصم على حجوزات الفلل  20%الحبتور بولو ريسورت

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

املطالبة بخصم أبشر قبل-
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 وال يمكن استردادها ًنقدا
يعتمد العرض على مدى توفر
الغرف

2022-10-31

للطلب االتصال  /واتس آب
على 971564156787+
التوصيل مجاني لجميع
شراء واحدة احصل على إمارات الدولة بدون حد أدنى
للطلب
الثانية مجانا

2021-12-31

نسبة الخصم

2021-10-12

2020-06-01

منتجع الحبتور بولو هو أول منتجع مستوحى من
الفروسية في العالم ،ويقدم مستوى هادئ من
التطور إلى مدينة عاملية املستوى ذات موقع مثالي

خصم عل حجوزات 50%
الجناح امللكي

الحبتور بولو ريسورت

غلفا للمياه املعدنية  1.5ليتر *
غلفا للمياه املعدنية
غلفا للمياه املعدنية  1.5ليتر *  12عبوة بسعر  12 18عبوة بسعر  18درهم
درهم أشتري  10وأحصل على  10مجانا ( 10 + 10أشتري  10وأحصل على  10والصناعات التحويلية ش
مع
مجانا ( 10 + 10مجانا )
مجانا )

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز لوس انجلوس للتجميل الطبي هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز لوس انجلوس
للتجميل والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية
املتفوقة ،نحرص في مركز غاردينيا على استخدام
ُ
أفضل املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة

خصم على خدمات 30%
الجلدية والحقن التجميلية

مركز لوس انجلوس
للتجميل الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز لوس انجلوس للتجميل الطبي هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز لوس انجلوس
للتجميل والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية
املتفوقة ،نحرص في مركز غاردينيا على استخدام
ُ
أفضل املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة

خصم على خدمات 30%
العناية بالبشرة

مركز لوس انجلوس
للتجميل الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز لوس انجلوس للتجميل الطبي هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز لوس انجلوس
للتجميل والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية
املتفوقة ،نحرص في مركز غاردينيا على استخدام
ُ
أفضل املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة

خصم على العالجات 50%
املتقدمة بالليزر

مركز لوس انجلوس
للتجميل الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز لوس انجلوس للتجميل الطبي هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز لوس انجلوس
للتجميل والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية
املتفوقة ،نحرص في مركز غاردينيا على استخدام
ُ
أفضل املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة خصم على خدمات ازالة 50%
الشعر بالليزر
للشيخوخة.

مركز لوس انجلوس
للتجميل الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز غاردينيا للتجميل بالليزر هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز غاردينيا للتجميل
والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية املتفوقة،
نحرص في مركز غاردينيا على استخدام أفضل
ُ
املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة

خصم على خدمات 30%
الجلدية والحقن التجميلية

مركز غاردينيا للتجميل
بالليزر

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز غاردينيا للتجميل بالليزر هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز غاردينيا للتجميل
والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية املتفوقة،
نحرص في مركز غاردينيا على استخدام أفضل
ُ
املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة

خصم على خدمات 30%
العناية بالبشرة

مركز غاردينيا للتجميل
بالليزر

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

2020-05-21

مركز غاردينيا للتجميل بالليزر هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز غاردينيا للتجميل
والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية املتفوقة،
نحرص في مركز غاردينيا على استخدام أفضل
ُ
املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة.

خصم على العالجات 50%
املتقدمة بالليزر

مركز غاردينيا للتجميل
بالليزر

نسبة الخصم

العرض ال يطبق او يتقاطع-
مع اي عروض او خصومات
اخرى -العرض ساري ملشتركي
برنامج ابشر وعائالتهم
 واقاربهم من الدرجة االولىيجب تقديم اثبات ملشتركي
برنامج ابشر لالستفادة من
العرض

2022-05-21

دبي ,دبي ,دبي

طب

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

للطلب االتصال  /واتس آب
على 971564156787+
التوصيل مجاني لجميع
شراء واحدة احصل على إمارات الدولة بدون حد أدنى
للطلب
الثانية مجانا

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

للطلب االتصال  /واتس آب
على 971564156787+
التوصيل مجاني لجميع
شراء واحدة احصل على إمارات الدولة بدون حد أدنى
للطلب
الثانية مجانا

2021-12-31

2020-05-21

2020-05-21

2020-05-21

مركز غاردينيا للتجميل بالليزر هو مركز طبي
متخصص يستخدم أحدث التقنيات لخدمات
الليزر ،العناية بالبشرة ،والتجميل .أجهزتنا
ً
الطبية ُمعترف بها عامليا ُومرخصة من قبل وزارة
الصحة في دولة االمارات العربية املتحدة.جميع
ُ
العالجات التي تقدم في مركز غاردينيا للتجميل
والليزر موافقة ألعلى املعايير الطبية املتفوقة،
نحرص في مركز غاردينيا على استخدام أفضل
ُ
املنتجات واملعدات واإلجراءات التجميلية
والعالجات الجلدية ملرضانا ،والتي تتضمن العناية
بالبشرة ،والليزر ،والبوتوكس والفيلر ،وعالجات
أمراض البشرة والجلدية ،وكذلك طب مكافحة
للشيخوخة.

خصم على إزالة الشعر  50%مركز غاردينيا للتجميل
بالليزر
بالليزر

غلفا للمياه املعدنية  1.5ليتر *
غلفا للمياه املعدنية
غلفا للمياه املعدنية  1.5ليتر *  12عبوة بسعر  12 18عبوة بسعر  18درهم
درهم أشتري  10وأحصل على  10مجانا ( 10 + 10أشتري  10وأحصل على  10والصناعات التحويلية ش
مع
مجانا ( 10 + 10مجانا )
مجانا )

غلفا للمياه املعدنية 500مل *
غلفا للمياه املعدنية 500مل *  24عبوة بسعر  24 18عبوة بسعر  18درهم
درهم أشتري  10وأحصل على  10مجانا ( 10 + 10أشتري  10وأحصل على 10
مجانا ( 10 + 10مجانا )
مجانا )

غلفا للمياه املعدنية
والصناعات التحويلية ش
مع

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

للطلب االتصال  /واتس آب
على 971564156787+
التوصيل مجاني لجميع
شراء واحدة احصل على إمارات الدولة بدون حد أدنى
للطلب
الثانية مجانا

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

للطلب االتصال  /واتس آب
على 971564156787+
التوصيل مجاني لجميع
شراء واحدة احصل على إمارات الدولة بدون حد أدنى
للطلب
الثانية مجانا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سيارات

نسبة الخصم

ال شروط وشروط

2021-12-31

2020-05-21

2020-05-21

2020-05-12

غلفا للمياه املعدنية  330مل *
غلفا للمياه املعدنية
غلفا للمياه املعدنية  330مل *  24عبوة بسعر  24 18عبوة بسعر  18درهم
درهم أشتري  10وأحصل على  10مجانا ( 10 + 10أشتري  10وأحصل على  10والصناعات التحويلية ش
مع
مجانا ( 10 + 10مجانا )
مجانا )

غلفا للمياه املعدنية  125مل *
غلفا للمياه املعدنية  125مل *  48كوب بسعر  48 18كوب بسعر  18درهم أشتري غلفا للمياه املعدنية
درهم أشتري  10وأحصل على  10مجانا ( 10 10 + 10وأحصل على  10مجانا ( 10والصناعات التحويلية ش
مع
 10 +مجانا )
مجانا )

الشاحن السريع املعتمد فقط بواسطة (/ RoHS
 )Qiامليزات :شحن سريع تحويل الشحن الذكي / 7
) 10W (Iphone / Andriodالشحن التلقائي
بجهازك مشحون بالكامل تم تمكين الصوت إشارة
ضوئية جميلة ملستويات الشحن املدمج في رائحة
الهواء  /رائحة الهواء فتحة لالستبدال مروحة
معالج مدمجة لتبرد حتى في الطقس الحار AC
حامل جبل هوائي  /حامل قابل للتعديل قوي مع
قبضة فراغ هالم قوية جسم دائم وجذاب سعر
السوق  165درهم اآلن سعر العرض  75درهم
فقط

شاحن موبايل السلكي
للسيارات والكمبيوتر املكتبي

جلستن ساليكس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,العين ,رماح  -العين
أبوظبي ,العين ,مطار العين
الدولي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

 " ABSHER20ادخل الكود1.
عند انتهائك من التسوق "
للحصول على الخصم
الخصم ال يشمل بضاعة2.
الخصم ال يشملYEEZY 3.
البضاعة املشمولة في خصم
املوقع .4الخصم فقط
ألعضاء تطبيق أبشر .5تطبق
شروط وأحكام املوقع
االلكتروني .6العرض ساري
حتى ( 21مايو )2020

2021-12-31

للطلب االتصال  /واتس آب
على  0564156787التوصيل
مجاني لجميع إمارات الدولة
بدون حد أدنى للطلب ماعدا
أبوظبي والعين  10كرتون
شراء واحدة احصل على كحد أدنى للطلب إبراز خصم
أبشر في التطبيق عند التسليم
الثانية مجانا

2021-12-31

موقع الكتروني

2020-05-03

2020-04-26

خصم  %20للبضائع
أديداس هي شركة متعددة الجنسيات  ،تأسست
غيراملشمولة في التنزيالت فقط
في أملانيا  ،وتقوم بتصميم وتصنيع األحذية
على املوقع االلكتروني.
واملالبس واإلكسسوارات .إنها أكبر شركة لتصنيع
املالبس الرياضية في أوروبا  ،وثاني أكبر شركة في كودالخصم في خانة الشروط
واألحكام
العالم.

أديداس

منتج محلي .مصدر طبيعي ما يميز غلفا هو
مصدره  ،وتاتي من مصفوت في جنوب شرق
اإلمارات العربية املتحدة .بلدة صغيرة ذات الكثير
من السحر  ،وتشتهر بجبال الكالسيوم التي تمتد
تقر ًيبا إلى سلطنة عمان .يرافق هذه الجبال وديان
خصبة للغاية ولديها مياه جارية على مدار العام
غلفا للمياه املعدنية
وبسبب هذه تعتبر املنطقة نقطة ساخنة زراعية
رئيسية في البالد واملصدر األمثل لطبيعة املياه غلفا للمياه املعدنية  200مل * والصناعات التحويلية ش
ً
مع
 36كوب بسعر  17درهم
طبيعيا.
األفضل توازًنا

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

للطلب االتصال  /واتس آب
على  0564156787التوصيل
مجاني لجميع إمارات الدولة
بدون حد أدنى للطلب ماعدا
أبوظبي والعين  10كرتون
كحد أدنى للطلب إبراز خصم
أبشر في التطبيق عند التسليم

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

للطلب االتصال  /واتس آب
على  0564156787التوصيل
مجاني لجميع إمارات الدولة
بدون حد أدنى للطلب ماعدا
أبوظبي والعين  10كرتون
كحد أدنى للطلب إبراز خصم
أبشر في التطبيق عند التسليم

2021-12-31

2020-04-13

2020-05-21

منتج محلي .مصدر طبيعي ما يميز غلفا هو
مصدره  ،وتاتي من مصفوت في جنوب شرق
اإلمارات العربية املتحدة .بلدة صغيرة ذات الكثير
من السحر  ،وتشتهر بجبال الكالسيوم التي تمتد
تقر ًيبا إلى سلطنة عمان .يرافق هذه الجبال وديان
خصبة للغاية ولديها مياه جارية على مدار العام
غلفا للمياه املعدنية
وبسبب هذه تعتبر املنطقة نقطة ساخنة زراعية خصم  %45على كرتون مياه
رئيسية في البالد واملصدر األمثل لطبيعة املياه غلفا  330مل *  24عبوة بسعر والصناعات التحويلية ش
ً
ً
مع
 10دراهم
طبيعيا.
األفضل توازنا

منتج محلي .مصدر طبيعي ما يميز غلفا هو
مصدره  ،وتاتي من مصفوت في جنوب شرق
اإلمارات العربية املتحدة .بلدة صغيرة ذات الكثير
من السحر  ،وتشتهر بجبال الكالسيوم التي تمتد
تقر ًيبا إلى سلطنة عمان .يرافق هذه الجبال وديان
خصبة للغاية ولديها مياه جارية على مدار العام
ن
غلفا للمياه املعدنية
وبسبب هذه تعتبر املنطقة نقطة ساخنة زراعية خصم  %50على كرتو مياه
رئيسية في البالد واملصدر األمثل لطبيعة املياه غلفا  500مل*  12عبوة بقيمة والصناعات التحويلية ش
ً
مع
 5دراهم
طبيعيا.
األفضل توازًنا

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

للطلب االتصال  /واتس آب
على  0564156787التوصيل
مجاني لجميع إمارات الدولة
بدون حد أدنى للطلب ماعدا
أبوظبي والعين  10كرتون
كحد أدنى للطلب إبراز خصم
أبشر في التطبيق عند التسليم

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

للطلب االتصال  /واتس آب
على  0564156787التوصيل
مجاني لجميع إمارات الدولة
بدون حد أدنى للطلب ماعدا
أبوظبي والعين  10كرتون
كحد أدنى للطلب إبراز خصم
أبشر في التطبيق عند التسليم

2021-12-31

2020-04-13

2020-05-21

منتج محلي .مصدر طبيعي ما يميز غلفا هو
مصدره  ،وتاتي من مصفوت في جنوب شرق
اإلمارات العربية املتحدة .بلدة صغيرة ذات الكثير
من السحر  ،وتشتهر بجبال الكالسيوم التي تمتد
تقر ًيبا إلى سلطنة عمان .يرافق هذه الجبال وديان
خصبة للغاية ولديها مياه جارية على مدار العام
غلفا للمياه املعدنية
وبسبب هذه تعتبر املنطقة نقطة ساخنة زراعية خصم  %50على كرتون مياه
رئيسية في البالد واملصدر األمثل لطبيعة املياه غلفا  500مل*  24عبوة بقيمة والصناعات التحويلية ش
ً
ً
مع
 10دراهم
طبيعيا.
األفضل توازنا

منتج محلي .مصدر طبيعي ما يميز غلفا هو
مصدره  ،وتاتي من مصفوت في جنوب شرق
اإلمارات العربية املتحدة .بلدة صغيرة ذات الكثير
من السحر  ،وتشتهر بجبال الكالسيوم التي تمتد
تقر ًيبا إلى سلطنة عمان .يرافق هذه الجبال وديان
خصبة للغاية ولديها مياه جارية على مدار العام
ن
غلفا للمياه املعدنية
وبسبب هذه تعتبر املنطقة نقطة ساخنة زراعية خصم  %45على كرتو مياه
رئيسية في البالد واملصدر األمثل لطبيعة املياه غلفا  1.5لتر *  6عبوة بقيمة  5والصناعات التحويلية ش
ً
مع
دراهم
طبيعيا.
األفضل توازًنا

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

للطلب االتصال  /واتس آب
على  0564156787التوصيل
مجاني لجميع إمارات الدولة
بدون حد أدنى للطلب ماعدا
أبوظبي والعين  10كرتون
كحد أدنى للطلب إبراز خصم
أبشر في التطبيق عند التسليم

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
التوصيل متاح برسوم

2023-04-06

2020-04-13

2020-04-06

منتج محلي .مصدر طبيعي ما يميز غلفا هو
مصدره  ،وتاتي من مصفوت في جنوب شرق
اإلمارات العربية املتحدة .بلدة صغيرة ذات الكثير
من السحر  ،وتشتهر بجبال الكالسيوم التي تمتد
تقر ًيبا إلى سلطنة عمان .يرافق هذه الجبال وديان
خصبة للغاية ولديها مياه جارية على مدار العام
غلفا للمياه املعدنية
وبسبب هذه تعتبر املنطقة نقطة ساخنة زراعية خصم  %45على كرتون مياه
رئيسية في البالد واملصدر األمثل لطبيعة املياه غلفا  1.5لتر *  12عبوة بقيمة والصناعات التحويلية ش
ً
ً
مع
 10دراهم
طبيعيا.
األفضل توازنا

تفتخر شكربوكس بكونها مؤسسة إماراتية
تأسست في عام  2007من قبل الشيخة مي
القاسمي  .هدفنا هو تقديم أفضل املنتجات
والخدمات لعمالئنا .يتخصص شكربوكس في خبز
الحلويات منزلية الصنع باستخدام املكونات
الطازجة عالية الجودة فقط .يجمع مفهومنا بين
تأثير الثقافات لخلق مزيج فريد من املكونات التي
ترض ي ذوقك من خالل تقديم مجموعة متنوعة
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
من الحلويات الشرق أوسطية والعاملية.

شكربوكس

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية واسط

طب

نسبة الخصم

احصل على خصم أبشر 1-
من منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة وعروض
ترويجية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2022-04-01

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-04-01

2020-04-01

2020-03-30

مركز الوزن املثالي الطبي مركز متكامل للعناية
بالصحة حيث يضم أحدث االجهزة العاملية في
مجال التجميل والبشرة التي تشمل قسم الجلديه
والتجميل وقسم التنحيف ونحت الجسم وليزر
إزالة الشعر وقسم االسنان وتصميم افضل
البتسامة املشاهير واالبتسامة ثالثية األبعاد

على جميع الخدمات 20%

طهاة زيتوني املوهوبين سيأخذونك في رحلة حسية
ملعرفة البساطة املعقدة للمطبخ اللبناني التي
غرست مع فنون الطهي األرميني التي عمت الشرق
األوسط والقريبة من املذاق الشرقي .تعرف على
شخصيتنا الفريدة من نوعها واملعروفة بالكرم
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
والضيافة

مركز الوزن املثالي الطبي

مطعم زيتوني

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان

صحة

نسبة الخصم

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

احصل على خصم أبشر 1-
من منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة وعروض
ترويجية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2022-03-25

احصل على خصم أبشر 1-
من منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة وعروض
ترويجية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2022-03-24

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2022-03-23

2020-03-25

2020-03-24

2020-03-23

يقدم دار السندريال للتجميل مجموعة متنوعة
ومتكاملة من الخدمات التي تلبي كافة احتياجات
املرأة العصرية من خدمات العناية بالشعر،
األظافر ،تقنية تركيب الرموش ،املكياج ،العناية
بالبشرة (تنظيف ،تفتيح ،وتوحيد لون البشرة،
عالج حب الشباب) ،خدمات إزالة الشعر
باإلضافة إلى الحمام املغربي واملساج وذلك
باستخدام أجود أنواع املواد وأحدث التقنيات خصم  %15على كافة الخدمات
في الصالون
دار السندريال للتجميل
لتحصلي على تجربة جمال مميزة وفريدة من نوعها.

يقدم الصالون بإدارة نوره حمدي مجموعة
متنوعة ومتكاملة من الخدمات التي تلبي كافة
احتياجات املرأة العصرية من خدمات العناية
بالشعر ،األظافر ،تقنية تركيب الرموش ،املكياج،
العناية بالبشرة (تنظيف ،تفتيح ،وتوحيد لون
البشرة ،عالج حب الشباب) ،خدمات إزالة الشعر خصم  %15على كافة الخدمات
في الصالون
باإلضافة إلى الحمام املغربي واملساج.

فود بوكس هو مطعم ياباني أصيل مع مجموعة
واسعة من أطباق السوش ي لألغذية اإليطالية منذ
عام  .2014نحن نركز على املكونات والصلصات
للطعم الياباني التقليدي لعمالئنا .مكان تشعر
فيه وكأنك في املنزل مع طهاة متعاطفين وموظفين
خدمة ودودين.

10%خصم

مجموعة مراكز نورة
حمدي للتجميل

مطعم فودبوكس

الشارقة ,مدينة الشارقة,
املدينة الجامعية

طب

نسبة الخصم

احصل على خصم أبشر 1-
من منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة وعروض
ترويجية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2023-03-22

2020-03-22

يلتزم مركز كريمة الطبي بتوفير التميز والجودة في
خدمات الرعاية الصحية املتخصصة في مجاالت
األمراض الجلدية والتجميلية وطب األسنان
(تقويم األسنان وجميع عالجات األسنان)  ،وعالج
الليزر  ،وتقليل الشعر  ،وتجديد شباب الوجه ،
وحلول مكافحة الشيخوخة وغيرها الكثير .سيبذل
الفريق الطبي هنا قصارى جهده لتزويدك بجميع
تفاصيل اإلجراء بطريقة ودية احترافية .نتطلع إلى
تجاوز توقعاتك .هدفنا هو تقديم خدمات فريدة
وضمان زيارة مريحة ومرضية.

على جميع الخدمات 20%

مركز كريما الطبي

عجمان ,عجمان ,عجمان

تعليم

نسبة الخصم

خصم على الرسوم - 20%
الدراسية لجميع مراحل
الدراسية  -العروض الخاصه
ببطاقة ابشر غير صالحه مع
العروض الترويجية األخرى
للمدرسة  -هذه العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها نقدا -العرض
يسري فقط على الطلبة
الجدد -تخضع جميع
العروض لضريبة القيمة
املضافة وفقا لقانون اإلمارات
العربية املتحدة -تطبق
الشروط و االحكام

2021-12-31

2020-03-18

.

خصم على الرسوم الدراسية
لجميع مراحل الدراسية

مدرسة املدينة األمريكية

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-18

2020-03-18

مكان ديناميكي لإلقامة  ،وتناول الطعام ،
وااللتقاء  ،والتواصل االجتماعي في قلب جزيرة
الوجهة في أبوظبيً .
مرحبا بكم في جزيرة ياس ،
استاد اإلمارات .تمتلئ بالحدائق واملزارات العائلية
 ،وتطل على أول جزيرة خليجية في أبوظبي  ،ومياه
الخليج الهادئة وتتمتع بأشعة الشمس اليومية .في
كراون بالزا جزيرة ياس  ،يمكنك إسقاط مخاوفك
عند مدخل ردهة الردهة االجتماعية  ،واالسترخاء
ً
كراون بالزا ابوظبي -جزيرة
بعيدا عن اهتماماتك على شاطئ ياس القريب ،
على بعد مسافة قصيرة ً
ياس
خصومات من  %15إلى %20
سيرا على األقدام.

خدمة عاملية املستوى  ،الراحة واملالءمة في ..
وسط أبوظبي .يرحب بكم فندق كراون بالزا أبو
ظبي بحرارة في شارع حمدان بن محمد  ،وسط
األعمال والثقافة املزدهرة في أبوظبي  ،على بعد 15
دقيقة فقط من أدنيك ونصف ساعة من مطار
أبوظبي الدولي .مجمعات التسوق الرئيسية بما في
ذلك مركز التجارة العاملي ومارينا مول تقع على
بعد دقائق .منحنى الكورنيش املذهل أقرب  ،حيث
تمتد الحدائق والشواطئ على طول الواجهة
خصومات من  %15إلى %20
.البحرية

كراون بالزا ابوظبي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-17

2020-03-17

2020-03-17

كروان بالزا ونحن نؤمن في فنادق ومنتجعات
كراون بالزا ® Crowne Plazaبأن رحالت العمل
يجب أن تسير على أكمل وجه ،فقد تغيرت ماهية
األعمال التجارية في جميع األسواق حول العالم.
ً
ً
نحو أكبر ،وأكثر مرونة،
فقد أصبحت رقمية على ٍ
ً
ً
وأسرع وتيرة ،وأكثر تداخال .وباعتبارنا إحدى أكبر
وأرقى العالمات التجارية في العالم ،فلدينا فروع في
كبرى املراكز الحضرية ومدن املوانئ والوجهات
السياحية في جميع أنحاء العالم.

%إلى 15% 20

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام
واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  %15إلى %20

انتركونتيننتال في مجموعة فنادق ومنتجعات
إنتركونتيننتال ® ،InterContinentalنحن نؤمن
بأن السفر الدولي ينبغي أن يكون مغرًيا ً
دائما.
ونحن حريصون على أولئك الذين يقدرون طعم
الحياة في إنتركونتيننتال ويستمتعون بها– حيث
تجتمع بهجة وروعة األماكن املذهلة مع ما نمتاز به
من الدراية الدولية والحكمة الثقافية املحلية.

من  %15إلى %20

كروان بالزا

هوليدي إن

انتركونتيننتال دبي مارينا

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-17

2020-03-17

2020-03-17

واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  %15إلى %20

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام
واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  %15إلى %20

انتركونتيننتال في مجموعة فنادق ومنتجعات
إنتركونتيننتال ® ،InterContinentalنحن نؤمن
بأن السفر الدولي ينبغي أن يكون مغ ًريا ً
دائما.
ونحن حريصون على أولئك الذين يقدرون طعم
الحياة في إنتركونتيننتال ويستمتعون بها– حيث
تجتمع بهجة وروعة األماكن املذهلة مع ما نمتاز به
من الدراية الدولية والحكمة الثقافية املحلية.

من  %15إلى %20

هوليدا ان اكسبرس دبي -
جميرا

هوليدا ان أبوظبي وسط
املدينة

انتركونتننتال أبوظبي

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-17

2020-03-17

انتركونتينينتال الفجيرة في مجموعة فنادق
ومنتجعات إنتركونتيننتال ®،InterContinental
نحن نؤمن بأن السفر الدولي ينبغي أن يكون ً
مغريا
ً
دائما .ونحن حريصون على أولئك الذين يقدرون
طعم الحياة في إنتركونتيننتال ويستمتعون بها–
حيث تجتمع بهجة وروعة األماكن املذهلة مع ما
نمتاز به من الدراية الدولية والحكمة الثقافية
املحلية

من  %15الى %20

كروان بالزا ونحن نؤمن في فنادق ومنتجعات
كراون بالزا ® Crowne Plazaبأن رحالت العمل
يجب أن تسير على أكمل وجه ،فقد تغيرت ماهية
األعمال التجارية في جميع األسواق حول العالم.
ً
ً
نحو أكبر ،وأكثر مرونة،
فقد أصبحت رقمية على ٍ
ً
ً
وأسرع وتيرة ،وأكثر تداخال .وباعتبارنا إحدى أكبر
وأرقى العالمات التجارية في العالم ،فلدينا فروع في
كبرى املراكز الحضرية ومدن املوانئ والوجهات
السياحية في جميع أنحاء العالم.

من  %15إلى %20

انتركونتينينتال الفجيرة

كروان بالزا دبي فيستفال
سيتي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2022-03-17

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-17

2020-03-17

2020-03-17

فوكو يمثل  voco ™ Dubaiعلى شارع الشيخ زايد
ً
عاملا من الراحة والراحة السهلة  ،يعلوه مجموعة
من اللمسات املرحة واملبهجة  ،لضمان أن وقتك
معنا ال ُينس ى ً
حقا .سترى أن مضيفينا البديهيين
واألنيقين يحبون جلب هذا االلتزام إلى الحياة .تم
ً
مؤخرا
تجديد جميع غرفنا البالغ عددها 471
بديكور عصري وإضافات مراعية تجعل إقامتك
مريحة.

من %15الى %20

هوليدي ان  .نحن في فنادق هوليداي إن Holiday
 ®Innنؤمن بأن متعة السفر يجب أن تكون
متاحة للجميع .ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا
تجربة فندقية ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى
ً
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول
دائما نزالؤنا
فنادقنا عام  ،1952واليوم أصبحت عائلة العالمة
التجارية هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة
فندقية في العالم مع أكبر مسارات التطوير

من %15الى %20

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام
واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  %15الى 20%

فوكو

هوليدي ان

هوليداي إن إكسبريس
مطار دبي

نحن في فنادق هوليداي إن  ®Holiday Innنؤمن
بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع.
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-17

2020-03-17

2020-03-17

 ،1952واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
العالم مع أكبر مسارات التطوير".

من  %15الى 20%

نحن في مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال
® ،InterContinentalنحن نؤمن بأن السفر
الدولي ينبغي أن يكون ً
مغريا ً
دائما .ونحن
حريصون على أولئك الذين يقدرون طعم الحياة
في إنتركونتيننتال ويستمتعون بها– حيث تجتمع
بهجة وروعة األماكن املذهلة مع ما نمتاز به من
الدراية الدولية والحكمة الثقافية املحلية

من %15الى %20

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام
واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  15الى %20

هوليداي إن إكسبريس
دبي  -مدينة اإلنترنت

إنتركونتيننتال ريزدنس

هوليداي إن إكسبريس
دبي  -مدينة اإلنترنت

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-17

2020-03-17

2020-03-17

واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  15الى %20

انتركونينتال في مجموعة فنادق ومنتجعات
إنتركونتيننتال ® ،InterContinentalنحن نؤمن
بأن السفر الدولي ينبغي أن يكون مغرًيا ً
دائما.
ونحن حريصون على أولئك الذين يقدرون طعم
الحياة في إنتركونتيننتال ويستمتعون بها– حيث
تجتمع بهجة وروعة األماكن املذهلة مع ما نمتاز به
من الدراية الدولية والحكمة الثقافية املحلية.

من  15الى %20

كروان بالزا ونحن نؤمن في فنادق ومنتجعات
كراون بالزا ® Crowne Plazaبأن رحالت العمل
يجب أن تسير على أكمل وجه ،فقد تغيرت ماهية
األعمال التجارية في جميع األسواق حول العالم.
ً
ً
نحو أكبر ،وأكثر مرونة،
فقد أصبحت رقمية على ٍ
ً
ً
وأسرع وتيرة ،وأكثر تداخال .وباعتبارنا إحدى أكبر
وأرقى العالمات التجارية في العالم ،فلدينا فروع في
كبرى املراكز الحضرية ومدن املوانئ والوجهات
السياحية في جميع أنحاء العالم.

من  %15الى 20%

هوليداي إن بر دبي  -حي
السفارات

إنتركونتيننتال دبي
فستيفال سيتي

كراون بالزا  -ديرة

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

نؤمن ® Holiday Innنحن في فنادق هوليداي إن"
.بأن متعة السفر يجب أن تكون متاحة للجميع
ونحن نفخر بأنفسنا لتقديمنا تجربة فندقية
ممتعة بأسعار معقولة حيث يلقى ً
دائما نزالؤنا
ً
ترحيبا ً
حارا .لقد فتحنا أبواب أول فنادقنا عام

2021-12-31

2020-03-17

واليوم أصبحت عائلة العالمة التجارية 1952،
هوليداي إن هي أكبر عالمة تجاربة فندقية في
".العالم مع أكبر مسارات التطوير

من  %15الى %20

هوليدا ان أبوظبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

في موقع فريد بالخان شارع
التعاون حيث يعتبر رمزا من
رموز الرقي واالصالة في إمارة
الشارقة .يمزج فندق بوملان
الشارقة ذات الخمسة نجوم
الفن الحديث وكرم الضيافة
العربية مما يجعله الواجهة
األمثل لإلستجمام واإلسترخاء
لكل أفراد األسرة .فندق
بوملان الشارقة هو العنوان
الجديد للتميز لتمتعه
بإطاللته الخالبة على بحيرة
الشارقة وعلي بعد  10دقائق
من أمارة دبي مع خدماتنا
الرفيعة املستوى التي تنبع من
تراثنا العربي العريق .عند
وصولك إلى بوملان الشارقة
سياخذك لتصميم الفني
الحديث الفاخر واألجواء
العربية األصيلة.

2021-12-31

2021-01-07

خصم خاص  %20علي افضل سعر متاح-
للغرف- .خصم خاص  % 20علي جميع املطاعم خصم خاص  %20علي اسعار
الغرف
.بالفندق و  % 20علي خدمات النادي الصحي

فندف بوملان الشارقة

دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

يسري العرض على املجوهرات
املصنوعة من األملاس واللؤلؤ
واألحجار .غير ساري مع أي
عروض وخصومات أخرى.

2021-12-31

2020-03-10

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  20متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح
املرأة املعاصرة.

خصم  ٪70على مجموعة
مختارة من األملاس واللؤلؤ
واألحجار الكريمة

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري على املجوهرات
الذهبية باستثناء السعر
الثابت.غير ساري مع أي
عروض وخصومات أخرى.

2021-12-31

2020-03-10

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  20متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح خصم  ٪30على جميع املنتجات
بخالف السعر الثابت
املرأة املعاصرة.

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

صالح على سعر الذهب
واملجوهرات .غير ساري مع أي
عروض وخصومات أخرى.

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز الثانية

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري ألعضاء أبشر

2023-03-09

2020-03-10

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  20متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
خصم  ٪ 20على جميع
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح
املنتجات ذات األسعار الثابتة
املرأة املعاصرة.

2020-03-09

في بوكيتس نحن متخصصون في الباقات ،
والزهور  ،وتغليف الهدايا  ،وجميع الخدمات
املتعلقة بتزيين األحداث .نحن نقدم ً
أيضا بالونات
وجميع الخدمات املتعلقة بالهدايا والديكورات
واملناسبات واملناسبات.

خصم  ٪ 15على جميع
املنتجات والخدمات

الليالي للمجوهرات

بوكيتس للزهور

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اشتر  2تذكرة فئة VIP
واحصل إقامة ليلة مجانية في
فندق حبتور بلس بالحبتور
سيتي .صالحية االقامة
املجانية مرتبطة بفترة العرض
املذكورة.

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اشتر  2تذكرة فئة بالتينيوم
واحصل على إقامة ليلة
مجانية في فندق  Vبالحبتور
سيتي صالحية االقامة
املجانية مرتبطة بفترة العرض
املذكورة

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اشتر  4تذاكر فئة ذهبية 1-
أو فضية واحصل على إقامة
ليلة مجانية في فندق هيلتون
بالحبتور سيتي .صالحية
االقامة املجانية مرتبطة بفترة
العرض املذكورة

2021-12-31

2020-03-08

2020-03-08

2020-03-08

خالل عطلة الربيع في الفترة ما بين  8مارس إلى 11
أبريل 2020م

خالل عطلة الربيع في الفترة ما بين  8مارس إلى 11
أبريل 2020م

خالل عطلة الربيع في الفترة ما بين 8مارس إلى 11
أبريل 2020م

عطلة الربيع

عطلة الربيع

عطلة الربيع

هيلتون الحبتور سيتي

هيلتون الحبتور سيتي

هيلتون الحبتور سيتي

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

ال يوجد

2023-03-09

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم  % 50على حجوزات1-
الغرف في فنادق الحبتور
،سيتي (حبتور بلس ،هيلتون
منح تذكرتين عرض V). 2-
البيرل مجانا لكل غرفة
محجوزة -3 .صالحية التذاكر
.مرتبطة في فترة الحجز

2021-12-31

2020-03-08

2020-03-05

منى بجمان محاسبون قانونيون هي شركة
منافسة تقدم خدمات متميزة في مجال املحاسبة
والتدقيق واالستشارات الضريبية للشركات
واألفراد مما يساعدهم على النمو بفعالية في سوق
العمل .في موقع استراتيجي في  2017منى بجمان
محاسبون قانونيون هي شركة خاصة تأسست
عام دبي ،حيث تعمل في مجالها وفق رؤية الشركة
ورسالتها .على الرغم من أنها ال تزال شركة جديدة
في هذا املجال من األعمال  ،إال أنه يمثل تحديا
للشركة للسعي والتنافس بشكل احترافي بمساعدة
 2فريقنا املتمرس الذي يكرس نفسه لتقديم
خدمات عالية الجودة مع خبرة تراكمية ألكثر من خصم  ٪15على العقد السنوي
فقط
 0عاما في نفس املجال.

منى محمد باجمان
مستشار الضرائب
ومراجعة الحسابات

خصم  % 25على حجوزات,
خالل عطلة الربيع في الفترة ما بين  5مارس إلى  11الغرف في فنادق الحبتور سيتي
هيلتون الحبتور سيتي
) حبتور بالس ,هيلتون ,في(
أبريل 2020م

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

ال يسري هذا العرض بتزامن-
مع عروض أخرى- .عرض ال
يمكن تحويلها الي طرف اخر
.او استبدالها نقدا

2023-11-30

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

..

2022-02-28

2021-11-02

التقييم اللغوي و النطقي الشامل مع اصدار-
التقرير :السعر قبل الخصم  ٤٠٠بعد الخصم
درهم - .جلسات النطق و اللغة السعر قبل ٣٠٠
 .الخصم  ٢٠٠درهم بعد الخصم  ١٥٠درهمجلسات التربية الخاصة قبل الخصم  ٢٠٠درهم
بعد الخصم  ١٥٠درهم - .جلسات تعديل السلوك
.قبل الخصم  ٢٠٠درهم بعد الخصم  ١٥٠درهم خصم  % 30على خدمات
عنوان  :الشارقة  -شارع جمال عبدالناصر-بناية التقييم اللغوي والجلسات
التدريبية
الديوان  -مكتب رقم 103

2020-03-02

درماليز هي عيادة حصرية لتعزيز الجمال تقدم
مجموعة واسعة من اإلجراءات التجميلية التي
تشمل الحد األدنى من الجراحة بما في ذلك العناية
بالبشرة  ،العالج بالليزر  ،الحقن والحشو ،
األمراض الجلدية السريرية  ،الجراحة التجميلية
وكذلك األدوية املضادة للشيخوخة .يتم تشغيل
درماليز من قبل فريق من األطباء املؤهلين
واملعتمدين من مجلس اإلدارة واملمارسين
املعتمدين الذين يستخدمون فقط أحدث
املنتجات و  FDAو  /أو  CEالتي أثبتت علمها .يلتزم
موظفو درماليز متعدد الثقافات واللغات بأعلى
املعايير األخالقية  ،ويقدمون خدمة عالية الجودة
في موقع شخص ي للغاية وفخم وسهل الوصول
إليه في جميرا  ،دبي.

خصم على جميع 40٪
العالجات ما عدا الجراحة
.التجميلية واملنتجات

املركز الدولي الحديث
لتقويم النطق و التأهيل

درماليز كلينيك

دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

..

2022-02-28

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة
السعديات

صحة

خصم ثابت

العرض ساري حتى 1- 25
مارس  -2 .2020يخضع
العرض للتوافر -3 .ال يمكن
استخدام الخصم بالتزامن مع
أي عروض ترويجية أخرى4 .يجب تقديم تطبيق ابشر عند
الدفع -5 .عند الحجز  ،يجب
.على العميل ذكر ابشر

2021-12-31

2020-03-02

2020-02-23

وضعت عيادة استيتيكا في دولة اإلمارات العربية
ً
معيارا للعمالء املميزين الذين
املتحدة بالفعل
ً
يسعون إلى الحصول على مجموعة أكثر أمانا
ومتقدمة من جراحات التجميل  ،والعالجات
املضادة للشيخوخة .أنش ئ في عام  ، 2002وقد تم
االعتراف بخياراته الجمالية والجراحية على نطاق
واسع من قبل عمالئه الحصريين .والتطبيقات
املجربة

-

خصم على جميع 30٪
العالجات ما عدا الجراحة
التجميلية واملنتجات

شفاه وحواجب شبه دائمة
 7000درهم

استيتيكا كلينيك

براوز

دبي ,دبي ,الوصل

صحة

خصم ثابت

العرض ساري حتى 1- 25
مارس  -2 .2020يخضع
العرض للتوافر -3 .ال يمكن
استخدام الخصم بالتزامن مع
أي عروض ترويجية أخرى4 .يجب تقديم تطبيق ابشر عند
الدفع -5 .عند الحجز  ،يجب
.على العميل ذكر ابشر

2021-12-31

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2020-02-23

2021-01-07

-

رفع الحاجب والرموش ٦٥٠
درهم

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

خصم  %40على معالجات
الجسم والوجه

براوز

ميزون إليت سليم اند
اسكين

دبي ,دبي ,دبي

طب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب

2021-12-31

الشروط واألحكام%15 .1 :
خصم من الفاتورة الكلية.2 .
العرض ساري في فرعي أريبيان
تي هاوس في الشارقة و ذا
مول .3 .العرض ساري فقط
لحاملين بطاقات أبشر.4 .
العرض ساري ملدة سنة من
سنة من تاريخ البدء.5 .
الخصم على كل بطاقة يشمل
طاولة مكونة من  4أشخاص
فقط .6 .العرض غير ساري في
العطالت الرسمية  .7العرض
غير صالح مع أي عروض
ترويجية أخرى.

2022-03-31

2020-06-16

2021-03-21

حزمة  1اختر أي منطقتين صغيرتين (أسفل الذقن
 ،اللحية على الوجه  ،اللحية على الرقبة  ،اللقمة
السفلية  ،األقفاص الجانبية  ،اإلبطين) =  3رؤى
لكل منطقة =  499درهم حزمة  2اختر أي
منطقتين (نصف ذراع  ،نصف أرجل  ،فخذين ،
بيكيني  ،أسفل الظهر  ،أعلى الظهر) =  3رؤية لكل
منطقة =  AEd1199حزمة  3كامل الجسم الجزئي
=  3جلسات =  1999درهم حزمة  4كامل الجسم
=  3جلسة = 2.399

عرض الليزر

مركز ريفا الطبي للليزر

مطعم ومقهى أريبيان تي هاوس يعتبر أول مطعم
إماراتي أصيل يجمع بين التراث اإلماراتي
مطعم ومقهى أريبيان تي
والوصفات املنزلية واألطعمة الصحية عبر األجيال
هاوس
.خصم من الفاتورة الكلية 15%
منذ .1997

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

غير صالح بالتزامن مع
العروض والخصومات
والقسائم األخرى

غير صالح بالتزامن مع
العروض والخصومات
والقسائم األخرى

2021-12-31

2021-12-31

2020-02-09

2020-03-10

1

1

احصلوا على لعبة دب جميلة
ً
ّ
التسوق لدينا بقيمة
مجانا!عند
أكبر من  850درهم

احصلوا على باقة من الورود
ً
ّ
التسوق لدينا بقيمة
مجانا!عند
أكبر من  4000درهم

الليالي للمجوهرات

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

غير صالح بالتزامن مع
العروض والخصومات
والقسائم األخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

غير صالح بالتزامن مع
العروض والخصومات
والقسائم األخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

خصم ثابت

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-03-13

2020-02-09

2020-02-06

1

احصلوا على علبة الشوكوالتة
ً
ّ
التسوق لدينا بقيمة
مجانا!عند
أكبر من  2000درهم

1

ّ
التسوق لدينا بقيمة أكبر
عند
من  7000درهماستمتعوا
بعشاء راقي لشخصين في كرنفال
تريسيند!

خصم  3000درهم على أي سيارة قيمتها  150ألف
فأدنى خصم  5000درهم على أي سيارة قيمتها
 150ألف فأكثر

انفنتي

الليالي للمجوهرات

الليالي للمجوهرات

شركة املسعود للسيارات

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

في  Absherاملطالبة بخصم 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,الطويله
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
األول
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

مطاعم

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2022-01-04

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يطبق الخصم على السعر
األصلي اليمكن استخدامه مع
أي عروض أخرى

2022-01-07

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

نسبة الخصم

2020-02-03

2021-01-04

2021-01-07

2020-01-20

تقع فنادق الخوري على مقربة من مول اإلمارات
األيقوني وشاطئ الجميرا ومركز دبي التجاري
العاملي ومدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لإلنترنت
ودبي مول .تمحورت حول مفهوم توفير العطالت
العائلية ال تنس ى  ،ونحن نفخر في تقديم مستوى
جديد من ضواحي املعيشة الراقية من الراحة
والسالمة والخصوصية والتطور.

مذاق الكويت ,يأخذ مناسباتك إلى مستوى آخر
من حيث املذاق والجودة واإلبداع والخدمات

خصم  %10على جميع املجوهرات

خصم  %35على اإلكسسوارات أول  3خدمات
صيانة مجانية أو حتى  80ساعة

خصم  20باملئه على املنتجع
الصحي

خصم %15

خصم %10

على اإلكسسوارات 35%

فندق الخوري أتريوم

واو سويتس

بيبي فتيحي

أم تي أم البحرية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة التوظيف
التابعة لوزارة املوارد الشرية
والتوطين ال يسري هذا
العرض بتزامن مع عروض
اخرى

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

سكن

نسبة الخصم

سيتم توفير خصم خاص على
جميع أنواع التأمين لألفراد
(السيارات  ،املنزل  ،السفر ،
تأشيرة اإلمارات العربية
املتحدة) مع امتيازات حصرية
إضافية لعمالء  AWNICإلى
جانب التأمين على السيارات -
اطلب خصم  Absherفي منفذ
الشريك قبل إنشاء الفاتورة- .
العروض غير سارية مع أي
عروض أو عروض خاصة أو
عروض ترويجية أو خالل أيام
العطل الرسمية- .العروض
غير قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2020-01-20

2020-12-31

خصم  %25على قطع الغيار أول  3خدمات
صيانة مجانية أو حتى  80ساعة

.

على قطع الغيار 25%

خصم  ٪25على التأمين على
املنزل

أم تي أم البحرية

الوثبة للتأمين الوطني -
سكني

دبي ,دبي ,القرهود

مطاعم

نسبة الخصم

هذا العرض متاح فقط 1.
يجب على  Absher. 2.ألعضاء
الضيوف التعريف بأنفسهم
عند  Absherكأعضاء في
إجراء الحجز والحجز  ،كما
يجب عليهم تقديم معرف
الظاهري  Absherعضوية
في  Absherاملتاح في تطبيق
.املكان لالستفادة من العرض
سيتم تحصيل الرسوم 3.
الكاملة للضيوف الذين ال
يقدمون ّ
معرف العضوية
في  Absherاالفتراضية لـ
الفندق .ملزيد من املعلومات
:أو للحجز  ،يرجى االتصال بنا
هاتف7555 364 4 971+ :
:البريد اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2020-01-15

.

وفر حتى  ٪ 10حصرية على
األغذية واملشروبات

مطعم نوماد

دبي ,دبي ,القرهود

مطاعم

نسبة الخصم

هذا العرض متاح فقط 1.
يجب  Absher. 2.ألعضاء
على الضيوف التعريف
 Absherبأنفسهم كأعضاء في
 ،عند إجراء الحجز والحجز
كما يجب عليهم تقديم معرف
الظاهري  Absherعضوية
في  Absherاملتاح في تطبيق
.املكان لالستفادة من العرض
سيتم تحصيل الرسوم 3.
الكاملة للضيوف الذين ال
يقدمون ّ
معرف العضوية
في  Absherاالفتراضية لـ
الفندق .ملزيد من املعلومات
:أو للحجز  ،يرجى االتصال بنا
هاتف7555 364 4 971+ :
:البريد اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2020-01-15

.

وفر  ٪ 10حصرية على األغذية
واملشروبات

مطعم بلوميرا

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

موقع الكتروني

خصم إضافي  ٪5ملواطني 1.
دولة اإلمارات على جميع
فئات األندية واألجنحة  .2هذا
العرض متاح فقط ألعضاء
يجب على Absher. 3.
الضيوف التعريف بأنفسهم
عند  Absherكأعضاء في
إجراء الحجز والحجز  ،كما
يجب عليهم تقديم معرف
الظاهري  Absherعضوية
في  Absherاملتاح في تطبيق
.املكان لالستفادة من العرض
سيتم تحصيل الرسوم 4.
الكاملة للضيوف الذين ال
يقدمون ّ
معرف عضوية
.الظاهري في الفندق Absher
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2020-01-15

....

عرض أسعار العضوية الخاصة
نادي آفياشن  -اللياقة
في نادي الطيران

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2022-01-04

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-13

2021-01-04

2020-01-13

خصم  %15على جميع أنواع الزهور

على جميع الزهور 15%

خصم  %20على جميع الترافيلرز

خصم %20

خصم  %10على التأمين الشخص ي خصم %10
على التأمين على السيارات خصم  %10على تأمين
السفر خصم  %10على التأمين على املنازل خصم
 10%على تأمين القوارب

على التأمين 10%

خصم  %30إلى  %50على جميع أنواع املجوهرات

خصم  %50على الصيانة وقطع الغيار

خصم  %30على العمالة

على جميع أنواع 30-50 %
املجوهرات

على الصيانة وقطع الغيار 50%

على العمالة 30%

ورود الصحراء

ترافليرز

بيرنس بريت املسعود
للتأمين

مجوهرات املسعود

أم تي أم البحرية

إيه أر بي اإلمارات

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سكن

خصم ثابت

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

خصم ثابت

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-13

2020-01-13

خصم  %20على االكسسوارات

على أي نوع من الزهور 15%

على االكسسوارات 20%

خصم %15

إيه أر بي اإلمارات

أول سيزنز للزهور

شقة بغرفة واحدة ابتداء من  6300درهم شهريا
خصم على شقق برج أزور الريم
شقة بغرفتين نوم من  8500درهم شهريا

املسعود للتطوير

درهم للمحركات ذات  4اسطوانات  149درهم 99
للمحركات ذات  6اسطوانات  199درهم
للمحركات ذات  8اسطوانات  400درهم للزيت
خصم على تبديل زيت املحرك
املصنع واملعالج بالكامل

أوتوسنترال

خصم على اإلصالحات الخارجية للسيارة

خصم على اإلصالحات امليكانيكية

على اإلصالحات الخارجية 15%
للسيارة

على اإلصالحات 20%
امليكانيكية

أوتوسنترال

أوتوسنترال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

خصم ثابت

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

2020-01-13

2020-01-12

2020-01-12

2020-01-12

%إذا تجاوزت قيمة الفاتورة  25000درهم 1% 2
إذا تجاوزت قيمة الفاتورة  50000درهم  %3إذا
تجاوزت قيمة الفاتورة  100000درهم  %4إذا
تجاوزت قيمة الفاتورة  500000درهم

املسعود برغوم

شركة املسعود للسيارات

على إطارات السا  %35على إطارات 25%
بريجستون  %25على تغيير البطارية  %25على
تغيير الزيت  115درهم تعديل املكيف بالهواء
درهم فحص املركبة  50درهم إصالح ثقب في  165خصم على اإلطارات والبطاريات
شركة املسعود للسيارات
والخدمات
اإلطارات  150درهم تعديل اإلط\ارات

على العمالة  %30على قطع غيار الحافالت 20%
على قطع غيار الحامالت الشوكية  %10على  40%املسعود للمركبات واملعدات
التجارية
بطاريات هوبيك

شركة املسعود للسيارات

شركة املسعود للسيارات :رينو املسعود برغوم
املسعود لإلطارات والبطاريات وامللحقات املسعود
للمركبات واملعدات التجارية

شركة املسعود للسيارات

خصم  2500-1000على
السيارات

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2022-01-04

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو االلكترونية
اليسري هذا العرض بالتزامن
مع عروض أخرى

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

يتوفر خصم النسبة املئوية
على جميع منتجات وخدمات
موتوروال.

2021-12-31

نسبة الخصم

2021-01-04

2020-01-12

2020-01-10

يسرنا أن نرحب بكم في بهو االستقبال قبل استالم
مكان إقامتكم ،حيث يمكنكم االختيار بين
مجموعة من  ٢٢٠غرفة .تحفظ الخزينة ممتلكات
الضيوف القيمة .إن خدمة اإلنترنت الالسلكي
متوفرة في األماكن العامة .تتوفر مرافق مناسبة
للكرس ي املتحرك .يمكن شراء السلع لتلبية
االحتياجات اليومية في السوبر ماركت .لدى
البحث عن تذكار مناسب لإلجازة سيجد الضيوف
ضالتهم في متجر الهدايا التذكارية .تحتوي مرافق
ً
املبنى على غرفة ألعاب أيضا .يمكن للضيوف
ّ
القادمين بسياراتهم الخاصة أن يصفوها في مرآب
داخلي خاص بمكان اإلقامة .تتضمن الخدمات
األخرى خدمة مجالسة أطفال وعناية طبية
وخدمة الغرف على مدار  ٢٤ساعة وخدمة إيقاظ
وخدمة غسيل مالبس ومصفف شعر وحافلة
خاصة.

للـ غرفة\يوم 15%

تقدم القوارب الصفراء جوالت سياحية حائزة
على جوائز! نحن نفخر بتقديمنا رحالت آمنة
ومتناسقة من الجوالت السياحية بصحبة
مرشدين حول معالم دبي وأبو ظبي.

خصم %30

نحن مخولون موزع موتوروال في دولة اإلمارات
العربية املتحدة.

موتوروال وائرلیس ریڈیو

فندق أوكسيدنتال
الشارقة جراند

يلو بوتس

جلستن ساليكس

دبي ,دبي ,القصيص األولى

سيارات

خصم ثابت

يجب إبراز بطاقة أبشر
املطبوعة أو الإللكترونية
اليسري هذا العرض مع
عروض أخرى

2021-12-31

2020-01-08

تأسست دوكاتي في عام  1926في مدينة بولونيا
اإليطالية ,وتتولى شركة ريفوليوشنز
لإلكسسوارات اململوكة ملجموعة املسعود ,املوزع
الرئيس ي للدراجات النارية في جميع أنحاء دولة
أسعار خاصة لدراجات دوكاتي
اإلمارات

دوكاتي ريفوليوشنز

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-31

2019-12-23

إلى جانب ذلك نقدم ً
أيضا خدماتنا التالية• :
باقات الفحص الصحية التنفيذية املخصصة التي
يمكن تصميمها حسب احتياجات املؤسسة• .
خصومات على النظارات
معسكرات الصحة الوقائية والتي تقام داخل
الشمسية و االطارات و
أبواب املؤسسة • .إقامة ورش عمل وتدريبات على
اإلسعافات األولية وفقا ملتطلبات املؤسسة • .العدسات العينية و العدسات
الالصقة
محاضرات تثقيف صحي داخل مقر املؤسسة.

زو اند مو للبصريات

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

الشروط و األحكام  .1 :تقدم
ً
الخدمات الطبية وفقا
للتسهيالت واملرافق املتوفرة
في مستشفى ثومبي الجامعي. .
 .2حيث أن املستشفى قد
وافق على توفير الخدمات و
التسهيالت الطبية على أعلى
معايير أخالقية ومهنية ً
ووفقا
لقدرته املعرفية وإمكانياته ،
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-31

2019-12-23

للتواصل  :السيد /ليجيش هاتف متحرك:
0553108243

تقويم االسنان

مستشفى ثومبي لألسنان

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

خصم ثابت

...

2021-12-22

2019-12-23

...

خدمة الوالئم املجانية عند
الحجز بقيمة اكثر من 2500
درهم

عروض مطعم التيراس

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

الشروط و األحكام  .1 :تقدم
ً
الخدمات الطبية وفقا
للتسهيالت واملرافق املتوفرة
في مستشفى ثومبي الجامعي. .
 .2حيث أن املستشفى قد
وافق على توفير الخدمات و
التسهيالت الطبية على أعلى
معايير أخالقية ومهنية ً
ووفقا
لقدرته املعرفية وإمكانياته ،
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-31

2019-12-23

للتواصل السيد /ليجيش هاتف متحرك:
0553108243

زراعة األسنان  +التاج

مستشفى ثومبي لألسنان

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

الشروط و األحكام  .1 :تقدم
ً
الخدمات الطبية وفقا
للتسهيالت واملرافق املتوفرة
في مستشفى ثومبي الجامعي. .
 .2حيث أن املستشفى قد
وافق على توفير الخدمات و
التسهيالت الطبية على أعلى
معايير أخالقية ومهنية ً
ووفقا
لقدرته املعرفية وإمكانياته ،
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-31

2019-12-23

للتواصل السيد /ليجيش هاتف متحرك:
0553108243

اجراءات االسنان الطبية

مستشفى ثومبي لألسنان

.....

2021-12-22

2019-12-23

.....

خصم على خدمات تجهيز
الفعاليات و املناسبات

عروض مطعم التيراس

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

.....

2021-12-22

2019-12-23

......

خصم على جميع املاكوالت و
املشروبات (داخل مطعم فقط) عروض مطعم التيراس

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

خصم على خدمات تجهيز
الفعاليات و املناسبات

كوفي شوب بليندز اند
بروز

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض خصم على جميع انواع الكيك و كوفي شوب بليندز اند
بروز
املخبوزات للمناسبات الخاصة
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

خصم على جميع املاكوالت و
املشروبات

كوفي شوب بليندز اند
بروز

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

خصم على نشاط الفترة بعد
املدرسة و نادي الصغار

نادي صحي وسبا بودي
آند سول

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
خصم على معسكرات العطالت
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
نادي صحي وسبا بودي
لالطفال
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
آند سول
(الصيف,الشتاء,الربيع)
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
خصم على  10جلسات تدريب
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
شخص ي ( 450درهم توفير)
تغطيتها من التأمين الصحي.

نادي صحي وسبا بودي
آند سول

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-23

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
خصم على العضوية السنوية
تغطيتها من التأمين الصحي.

نادي صحي وسبا بودي
آند سول

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

خصم ثابت

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
نادي صحي وسبا بودي
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
آند سول
عضوية مجانية ملدة يوم واحد
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

اإلستثناءات • :ال ينطبق"
الخصم على نقل الدم
 ،ومكوناته  ،والصيدلية
واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل
باإلسعاف  ،الباقات املخفضة
والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت
الصحية • .ال تطبق أي
خصومات على أي من
خدمات التحويل  /االستعانة
بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في
خدمات العيادات الخارجية
• .أو التنويم بالقسم الداخلي
ال تنطبق الخصومات املقدمة
على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن
تطبيقها على الخدمات
املستثناه من التأمين أو
املرفوض تغطيتها من التأمين
" .الصحي

2021-12-31

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم"
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
 ،الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
 /أي خصومات على أي من خدمات التحويل
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
" .تغطيتها من التأمين الصحي

تنظيف وتلميع %80

مستشفى ثومبي لألسنان

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

اإلستثناءات • :ال ينطبق"
الخصم على نقل الدم
 ،ومكوناته  ،والصيدلية
واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل
باإلسعاف  ،الباقات املخفضة
والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت
الصحية • .ال تطبق أي
خصومات على أي من
خدمات التحويل  /االستعانة
بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في
خدمات العيادات الخارجية
• .أو التنويم بالقسم الداخلي
ال تنطبق الخصومات املقدمة
على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن
تطبيقها على الخدمات
املستثناه من التأمين أو
املرفوض تغطيتها من التأمين
" .الصحي

2021-12-31

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم"
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
 ،الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
 /أي خصومات على أي من خدمات التحويل
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
" .تغطيتها من التأمين الصحي

استشارة مع طبيب عام
وأخصائي

مستشفى ثومبي لألسنان

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

خصم ثابت

اإلستثناءات • :ال ينطبق"
الخصم على نقل الدم
 ،ومكوناته  ،والصيدلية
واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل
باإلسعاف  ،الباقات املخفضة
والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت
الصحية • .ال تطبق أي
خصومات على أي من
خدمات التحويل  /االستعانة
بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في
خدمات العيادات الخارجية
• .أو التنويم بالقسم الداخلي
ال تنطبق الخصومات املقدمة
على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن
تطبيقها على الخدمات
املستثناه من التأمين أو
املرفوض تغطيتها من التأمين
" .الصحي

2021-12-31

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم"
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
 ،الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
 /أي خصومات على أي من خدمات التحويل
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
رسوم التسجيل (مرة واحدة) مستشفى ثومبي لألسنان
" .تغطيتها من التأمين الصحي

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
تحليل آالم الظهر الرقمية مرة
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
واحدة في السنة
تغطيتها من التأمين الصحي.

مستشفى ثومبي للعالج
الطبيعي وإعادة التأهيل

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
مستشفى ثومبي للعالج
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
العالج الطبيعي واعادة التأهيل الطبيعي وإعادة التأهيل
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,عجمان

طب

خصم ثابت

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

استشارة شاملة رسوم فتح
امللف

مستشفى ثومبي للعالج
الطبيعي وإعادة التأهيل

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

خصم ثابت

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

غسيل الكلى (  10جلسات
لغسيل الكلى )

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

خصم ثابت

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

غسيل الكلى ( جلسة واحده

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

خصم ثابت

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

باقة الوالدة القيصرية *

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

خصم ثابت

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

باقة الوالدة الطبيعية

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

الصيدلية

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
العالج الطبيعي واعادة التأهيل
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
و اإلقامة طويلة األمد ( في حالة
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
مستشفى ثومبي الجامعي
املبيت )
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
ل
خدمات بروتوكو اإلنترنت بما
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
مستشفى ثومبي الجامعي
في ذلك اإلجراءات
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

سعر غرف املبيت

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
االجراءات الطبية في العيادات
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
مستشفى ثومبي الجامعي
الخارجية
تغطيتها من التأمين الصحي.

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

أمراض القلب

مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

فحوصات املختبرات واألشعة مستشفى ثومبي الجامعي

عجمان ,عجمان ,الجرف

طب

نسبة الخصم

تقدم الخدمات الطبية 1.
ً
وفقا للتسهيالت واملرافق
املتوفرة في مستشفى ثومبي
الجامعي .2 .حيث أن
املستشفى قد وافق على توفير
الخدمات و التسهيالت
الطبية على أعلى معايير
أخالقية ومهنية ً
ووفقا لقدرته
 ،املعرفية وإمكانياته
فاملستشفى ال يتحمل أي
مسؤولية تجاه أي رد فعل
سلبي ينشأ عن العالج لظروف
خارجة عن إرادته  ،مثل
طبيعة املرض  ،رد فعل
الجسم تجاه الدواء ،أواآلثار
الجانبية التي ليست بسبب
اإلهمال املتعمد .3 .يجب على
املستشفى أال يقدم أو يصف
بأي طريقة كانت أو تحت أي
ظرف من الظروف ً
عالجا أو
خدمة تتعارض مع أخالقيات
املهنة أو القواعد واللوائح
السارية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .4 .ال يجوز
للمستشفى اإلفصاح عن أي
معلومات طبية ألي طرف دون
موافقة خطية موقعة من
املريض ؛كما ال يمكن إصدار
التقارير الطبية إال للمريض
أو للمؤسسة ً
وبناء على طلب
كتابي .5 .املستشفى غير
مسؤول عن أي إهمال من

2021-12-22

2019-12-22

اإلستثناءات • :ال ينطبق الخصم على نقل الدم
ومكوناته  ،والصيدلية  ،واملستهلكات  ،ووجبات
الطعام  ،الزرع  ،ورسوم النقل باإلسعاف ،
الباقات املخفضة والترويجية وزراعة االسنان و
العروض الخاصة و الحمالت الصحية • .ال تطبق
أي خصومات على أي من خدمات التحويل /
االستعانة بمصدر خارجي خالل جميع
مستشفيات ثومبي سواء في خدمات العيادات
الخارجية أو التنويم بالقسم الداخلي • .ال تنطبق
الخصومات املقدمة على الخدمات التي يغطيها
التأمين الصحي ،ولكن يمكن تطبيقها على
الخدمات املستثناه من التأمين أو املرفوض
تغطيتها من التأمين الصحي.

استشارات (طبيب عام ،
أخصائي واستشاري)

مستشفى ثومبي الجامعي

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,بور سعيد
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يجب ابراز بطاقة ابشر او
إرسال نسخه منها بالبريد
 emiratesاإللكتروني إلىholidays@emirates.com
دفع قيمة .في وقت الحجز
ً
عرض اإلمارات للعطالت نقدا
يستمر أو ببطاقة االئتمان
أعضاء سكاي واردز في التمتع
%بأميال إضافية بنسبة 20
عند حجز عروض اإلمارات
للعطالت التي ال تقل مدتها
ال يندمج هذا .عن  3أيام
العرض مع العروض
الترويجية أو الخصومات
األخرى مثل العروض
التكتيكية والحجز عبر
االنترنت على
emiratesholidays.ae

2021-12-31

2019-12-22

ليال على 10٪
على باقات اإلمارات للعطالت ملدة ٍ 3
األقل لجميع وجهات طيران اإلمارات

على باقات اإلمارات 10٪
للعطالت

عطالت اإلمارات

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

الخصم يطبق على السعر
األساس ي

2021-12-31

2019-12-16

املالذ الفاخر الذي يلبي احتياجات الجمال
الخاصة بك في بيئة مريحه  ،صالون  900بواسطة
كوكونا يكن أن يجدد شبابك من الراس إلى
أخمص القدمين .مختص بالشعر واألظافر ،
والخيوط  ،والتدليك  ،واملكياج املؤقت أو الدائم
وملحقات الرموش-باالضافه إلى منطقه خاصة
لألطفال لالستمتاع

على السعر األصلي 25%

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

اليمكن استخدام الخصم مع
أي عرض آخر

2021-12-31

2019-12-16

حضانة نموذجية معتمدة من قبل وزارة التربية
والتعليم تحرص على تقديم أعلى املستويات
التعليمية املمكنة لبناء جيل واعي ومثقف يرتقي
بمجتمعه ومجهز ملواجهة مستقبل حافل
بالنشاط ،الحياة واملنافسة .ترحب فصول
الحضانة باألطفال من الوالدة وحتى ال 4سنوات
ّ
لثقة مؤسسيها بأهمية التعليم املبكر ودوره في
تعزيز قدرات األطفال بتلقي تعليم قادر على تنمية
شخصياتهم وقدراتهم البدنية والعقلية ،وذلك
بمساعدة كادر تدريس ي جامعي متمرس ذوات خبرة
في مجال التعامل مع األطفال وتدريس املنهاج
املتطور بأسلوب مميز وبسيط.

على رسوم التسجيل 15%

صالون  900من كوكونا

حضانة فالكن ستي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تعليم

نسبة الخصم

يجب أن يستوفي متطلبات
الجامعة .يمكن استخدام
الخصم من الطالب الجدد
والقدامى .يجب أن يكون
حامل بطاقة أبشر.

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

الشروط و األحكام • ال يسري
ھذا العرض بتزامن مع عروض
اخرى • لعروض ال يمكن
تحويلھا ألي طرف آخر أو
إستبدالھا .نقدا

2021-12-31

2019-12-12

2019-12-11

تأسست كلية الخوارزمي الدولية عام 1985
كواحدة من أوائل مؤسسات التعليم العالي
الخاصة واملعتمدة من وزارة التعليم العالي في
الدولة ،حيث تعتبر من الكليات الرائدة في مجال
توفير التعليم النظري والتطبيقي ،لإلسهام بشكل
كبير في تنمية مهارات طالبها العملية واملساعدة في
تعزيز فرصهم في سوق العمل .تركز الكلية بشكل
خاص في برامجها األكاديمية على التعليم
التطبيقي ,كما تهدف إلى إعداد مجموعة من
الخريجين القادرين على مواجهة املتطلبات
والتحديات الحالية واملستقبلية في سوق العمل
املحلي والعاملي .توفر البرامج املطروحة معرفة
نظرية واملفاهيم املطلوبة في مجال دراستهم ,وفي
نفس الوقت تزودهم باملهارات والكفاءات العملية
التي يحتاجون إليها للنجاح والتفوق في الحياة
املهنية.

تقدم بوتيك آيال املالبس املسائية والقفطانات
.واإلكسسوارات

خصم بنسبة تعتمد على
درجات الثانوية العامة

من القيمة اإلجمالية 20%

كلية الخوارزمي الدولية

بوتيك ايال

خصم  ٪ 20على أفضل -
األسعار املتاحة على جميع
 ٪أنواع الغرف - .خصم 20
 على املأكوالت واملشروباتاملطاعم  -يرجى االتصال برقم
 Absherالفندق وطلب خصم
لحجز غرفة

2021-12-31

2020-01-09

يقدم الفندق مجموعة واسعة من وسائل الترفيه
واألعمال بما في ذلك مركز أعمال صغير ومكتب
سفر ومسبح هادئ على السطح وجيم مجهز
تجهيزا ً
ً
جيدا ومرافق ترفيهية

خصومات أبشر

دبي ,دبي ,أم الشيف
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

اليمكن دمج الخصم مع أي
عرض آخر

2021-12-31

2019-12-09

يعد مركز إبصار لجراحة العيون عبادة متكاملة في
طب العيون ومتخصصة في جراحات الليزك
واعتام عدسة العين .أسس املركز الدكتور هاني
سكال املشهود له دوليا ويحتوي املركز على أحدث
األجهزة التشخيصية والجراحية ونوظف أفضل
املهارات لنقدم املستوى األمثل في مجال العناية
بالعيون.

على القيمة اإلجمالية 25%

دبي ,دبي ,الورقاء األولى

طب

نسبة الخصم

ساعات سعيدة (ً 1
مساء 4 -
ً
مساء)

2021-12-31

دبي ,دبي ,الورقاء األولى

طب

نسبة الخصم

للتقويم على الدفع 1. 50 ٪
مرة واحدة .ليس على مخطط
التقسيط .2 .نظام التقسيط
 ٪.سوف يكون 25

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

2019-12-05

2019-12-05

فيرست سنترال لألجنحة
الفندقية

مركز إبصار لجراحة
العيون

تنظيف و تلميع االسنان خصم  ٪ 30من ساعات
خصم تنظيف و تلميع االسنان
سعيدة ( 1:00حتي .)04:00

عيادة الدكتور فيبينز
لتقويم األسنان وطب
األسنان

تستقر عالجات تقويم األسنان بنسبة  ٪50على
نظام الدفع ملرة واحدة  ،ولكن ليس مع خطة
التقسيط

عيادة الدكتور فيبينز
لتقويم األسنان وطب
األسنان

عرض على جميع العالجات
التقويمية

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,محيصنة األولى

صحة

خصم على كافة الخدمات %
ماعدا امليك اب والتسريحات
التسري مع أي عروض 30 -
شراء واحدة احصل على أخرى -ة التسري في األعياد
واملناسبات الوطني
الثانية مجانا

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

للوصول إلى العرض اضغط
الرابط
https://www.themodist.co
-m/en/black
friday؟utm_source=abshe
&r&utm_medium=referral
utm_campaign=blackfrida
y

2021-12-31

نسبة الخصم

عالجات الجلد و الجسم

2022-01-07

2021-01-07

2021-10-17

2019-11-28

نحن نؤمن بالجمال والرفاهية ،نحن نقدر قيمه
الوقت واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة!!
يسعدنا ان نسهم بإستمتاعكم بحياتكم و
جمالكم دون التضحية بالوقت والكثير من املال،
دون قضاء ساعات بحركه املرور للوصول إلى
صاالت أأللعاب الرياضية ،ودون قضاء أيام
عديدة في سريركم للتعافي من العمليات الجراحية
امل ؤملة واملهددة لحياتكم.

هدية العيد الوطني

ليتش ي” العالمة الرائدة في عالم الجمال واملتمثلة
ً
حصريا في “مجموعة صالونات ليتش ي” حيث
تحرص أكثر من  150أخصائية وفنية تجميل على
أن تكون سيدة ليتش ي جميلة ومتألقة تجمع بين
البساطة والرقي في كافة األوقات .نرحب بكم في
كافة افرعنا داخل الدولة لنقدم لكم خدماتنا
املتميزة في بيئة عصرية ومريحة لتجربة فردية
تعيش معكي كل يوم.

على جميع الخدمات 30%

ّ
مدعوة! تمتعي بدعوتك الحصرية لعروض
أنت
ِ
بالك فرايدي لدى  The Modist.comخصم لغاية
 70%على أجمل الفساتين واألحذية والحقائب
لهذا املوسم👠👗 .

خصومات الجمعة السوداء
تصل حتى 70%

ميزون إليت سليم اند
اسكين

صالون ليتش ي للسيدات

املوضة الحديثة

دبي ,دبي ,جميرا الثانية

طب

نسبة الخصم

خصم  ٪ 25على جميع
الخدمات النقدية باستثناء
الصيدليات .

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية واسط

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-28

2019-11-27

مستشفى اإلمارات  -جميرا  ،أحد فروع شركة
اإلمارات للرعاية الصحية  ،هو منارة  100سرير
ً
معترف بها دوليا للتقدم في نظام الرعاية الصحية
في املنطقة .تمتلك الشركة وتدير مجموعة واسعة
من املستشفيات التي تقدم خدمات كاملة ،
والعيادات املتخصصة  ،ومراكز الرعاية العاجلة ،
والعيادات التجميلية والتجميلية والصيدليات.
تقدم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية بما
في ذلك استشارات  ، OPDوقبول ، IPD
والخدمات التشخيصية والفحوصات الطبية.
مستشفى اإلمارات  -جميرا هو املزود الرائد
للخدمات الطبية والتجميلية وإعادة التأهيل في
جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،
والوصول إلى شريحة من الطبقة العليا والعليا من
السكان .

ركن العقال امللكي شارع واسط جانب مركز
حلوان خبرة  ٣٥عام لدينا أفضل أنواع العقال
والبشت أسس عام  ١٩٩٧في دبي القصيص
مصنع العقال والبشت امللكي

خصم  %25علي جميع
الخدمات الطبية

خصم  ٪ 25على العقال

مستشفى اإلمارات

ركن العقال امللكي

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الساعدي

طب

نسبة الخصم

تقديم خصومات على جميع•
الخدمات الطبية والعالجية
باملستشفى وجميع املراكز
الطبية التابعة للمجموعة
املالكة وذلك لجميع األعضاء
الحاملي بطاقة أبشر
وأزواجهم و أبنائهم واآلباء
واألمهات واإلخوة (من غير
عائالتهم) واألخوات (الغير
متزوجات) فقط • .يسري هذا
:العرض في رأس الخيمة
مستشفى رأس الخيمة  -مركز
رأس الخيمة للعيون  -مركز
رأس الخيمة لعالج أمراض
السكري  -مركز رأس الخيمة
بغليلة – مركز رأس الخيمة
بمارينا  -مركز رأس الخيمة
بالجزيرة الحمرا •بطاقة أبشر
سارية املفعول •ال يسري هذا
العرض بتزامن مع عروض
اخرى لدى املستشفى او
املراكز الطبية التابعة لهاز
العروض ال يمكن تحويلها•
ألي طرف آخر أو إستبدالها
نقدا• .تخضع جميع العروض
لضريبة القيمة املضافة وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة • تطبق الشروط
واألحكام التي تقدمها الشركات
املتعاقدة

2021-12-31

2019-11-27

توفير خصم على جميع الخدمات الطبية لجميع
حاملي بطاقات أبشر وأزواجهم واألطفال واألب
واألم واألخوة واألخوات غير املتزوجات .هذا
العرض في مدينة رأس الخيمة :مستشفى رأس
الخيمة  ،مركز رأس الخيمة للعناية بالعيون ،
مركز رأس الخيمة للسكري  ،مركز رأس الخيمة
الطبي  -غليلة  ،مركز رأس الخيمة الطبي  -مارينا ،
مركز رأس الخيمة الطبي  -الجزيرة الحمراء  - ،أول
استشارة مجانية :فقط ألول مرة وفقط للتشاور- .
خصم  ٪ 30على اإلجراءات الخاصة باملرض ى
الخارجيين واملرض ى الداخليين (باستثناء املواد
املستهلكة واألدوية)  -خصم  ٪ 30على جميع
التحقيقات في إجراءات املختبر واألشعة - .خصم
 ٪ 30مركز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل- .
خصم  ٪ 30على جميع أنواع الغرف ووحدة
العناية املركزة - .خصم  ٪ 30على  SPAو Hair
.SPA

خصم  %30على جميع
الخدمات الطبية

مستشفى راس الخيمة

دبي ,دبي ,مردف

مطاعم

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2021-12-31

2019-11-26

خصم  %25على جميع املشتريات من لي داماس

25%

لي داماس سويت
ش.ذ.م.م

حاملين بطاقة ابشر فقط

2022-01-07

2021-01-07

احصل على  %50تخفيض قبل كان  500درهم
والن  250درهم فقط للحصلين على بطاقة ابشر

لليزر للتبييض

مجمع رويال استيتيكا
الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,الشامخه
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,أفالج
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,املرخانية
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,هيلي
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,بدع
املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,الذيد ,منطقة الذيد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية واسط
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,دبا الفجيرة ,مركز
املدينة  -دبا الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء الثانية
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,حتا
دبي ,دبي ,دبي

صحة

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
شراء واحدة احصل على العرض متوفر على املنتجات
املحددة فقط
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-11-18

اشترى  1والثانى مجانا من املنتجات التاليه -
البيرفا ل -كارنتين  3000ملجم  20امبول -البيرفا
قهوة س ى ال اية - 1*3كريم فيرم أند تايتلي لتعديل
مقاسات الجسم  250مل -البيرفا بيرفكت أناناس
 30كيس* 10ملى -كلين دايت من البيرفا -البيرفا
شاي بيرفكت للتخسيس  60كيس

اشترى واحد والثانى مجانا

دكتور نيوترشن

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2021-12-31

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

2021-01-07

2019-11-16

2021-01-07

2021-01-07

خصم  %15على عالج تقويم األسنان

خصم  %30على تبيض االسنان بالزوم

خصم  %50على تنطيف وتلميع االسنان

خصم  %15على تلبيس االسنان و الجسور

مركز اسحاق بن عمران
الطبي
خصم على عالج تقويم األسنان

خصم على تبيض االسنان
بالزوم

خصم على تنطيف وتلميع
االسنان

خصم على تلبيس االسنان و
الجسور

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

2021-01-07

2021-01-07

2021-01-07

2021-01-07

خصم  %20على ابتسامة هوليود

خصم  %25على عالج الفيلر والبوتكس

خضم  %55على ازالة الشعر باليزر

خصم  %40لجميع انواع لالشعة

خصم على ابتسامة هوليود

خصم على عالج الفيلر
والبوتكس

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

مركز اسحاق بن عمران
الطبي
خضم على ازالة الشعر باليزر

خصم لجميع انواع لالشعة

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

يمكن استخدامها من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .العضوية سارية
املفعول خالل صالحية العقد
الكود ليس له قيمة نقدية

2022-01-07

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم  ٪20على أفضل سعر
للغرفة خصم  ٪20على
املأكوالت واملشروبات -
املطاعم

2022-01-07

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

2021-01-07

2021-01-07

خصم  %30على التحليل في املختبرات

خصم على للمختبرات

استمتعوا بالجمال امللهم للتصميم العصري
الفاخر والتفاصيل السلسة  ،معززة بالضيافة
الحقيقية والخدمة الشخصية في القناة املركزية
في الخليج التجاري .مع إطالالت خالبة على املدينة
 ،وقناة دبي  ،وبرج خليفة  ،يمكنك االستمتاع
بمجموعة متنوعة من خيارات األعمال والترفيه
االستثنائية أثناء اإلقامة معنا.

خصومات أبشر

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

فندق كنال سنترال بزنس
باي

الخصم يشمل حامل بطاقة
أبشر وال يشمل األقارب و
االصدقاء

2022-01-07

2021-01-07

خصم  %20على جميع الخدمات املقدمة لدينا
داخل سبا  ،ما عدا املواد املعروضة للبيع.

خصم %20

ساجا سبا للرجال

TERMS & CONDITION
APPLY

2022-01-18

2021-01-18

'1

15%

ايزي اي س ي ألنظمة
تكييف الهواء

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يسري الخصم علي التذكرة1-
الصادرة من مكتب الحجز في
مصر اير دبي والشارقة
واالمارات البحرية املصرية
فقط-2 .تطبيق الخصم علي
أسعار التذاكر املعلنة لشركه
مصر للطيران-3 .ال يمكن
تطبيق هذا الخصم علي اي
أسعار ترويجيه أخرى4 .الخصم املطبق للركاب
البالغين واألطفال فقط
والرضع ال ينطبق-5 .ال يمكن
تطبيق هذا الخصم علي
األسعار املحلية داخل مصر
واملشاركة في الرحالت
املشتركة-6 .صالحه علي
الصعيد املحلي باالشتراك مع
.القطاع الدولي كوثيقة واحده
غير صالح علي القطاعات7-
 ،املحلية  ،وحصة الرمز
واملسافرين الرضع والرحالت
الجوية (التي تديرها شركات
الطيران غير مصر للطيران8 .يجب علي حاملي بطاقات
ابشر تقديم بطاقة ابشر
ساريه املفعول إلى جانب
نسخه من جواز السفر9 .الدفع علي أساس
النقد/البطاقة االئتمانية
فقط-10 .يخصم الخصم
املحدد أعاله في وقت إصدار
التذاكر-11 .نشر األسعار من

2021-12-31

2019-11-12

خصم يصل إلى  ٪ 18على
مصر للطيران هي واحدة من شركات الطيران
الرائدة في العالم .تأسست في مايو من عام  ، 1932مقاعد مختارة في االقتصاد و
درجة رجال األعمال
وأصبحت الناقل السابع في العالم.

مصر للطيران

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يسري الخصم علي التذكرة1-
الصادرة من مكتب الحجز في
مصر اير دبي والشارقة
واالمارات البحرية املصرية
فقط-2 .تطبيق الخصم علي
أسعار التذاكر املعلنة لشركه
مصر للطيران-3 .ال يمكن
تطبيق هذا الخصم علي اي
أسعار ترويجيه أخرى4 .الخصم املطبق للركاب
البالغين واألطفال فقط
والرضع ال ينطبق-5 .ال يمكن
تطبيق هذا الخصم علي
األسعار املحلية داخل مصر
واملشاركة في الرحالت
املشتركة-6 .صالحه علي
الصعيد املحلي باالشتراك مع
.القطاع الدولي كوثيقة واحده
غير صالح علي القطاعات7-
 ،املحلية  ،وحصة الرمز
واملسافرين الرضع والرحالت
الجوية (التي تديرها شركات
الطيران غير مصر للطيران8 .يجب علي حاملي بطاقات
ابشر تقديم بطاقة ابشر
ساريه املفعول إلى جانب
نسخه من جواز السفر9 .الدفع علي أساس
النقد/البطاقة االئتمانية
فقط-10 .يخصم الخصم
املحدد أعاله في وقت إصدار
التذاكر-11 .نشر األسعار

2021-12-31

2019-11-12

خصم يصل إلى  ٪ 15على
مصر للطيران هي واحدة من شركات الطيران
الرائدة في العالم .تأسست في مايو من عام  ، 1932مقاعد مختارة في االقتصاد و
درجة رجال األعمال
وأصبحت الناقل السابع في العالم.

مصر للطيران

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه,
الرويس
أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,عود ميثاء
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الساعدي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الجنوبي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2021-01-07

ً
بدأت الرحلة بحلم ولد عمره  11علما كان
ً
مسحورا بعالم الشوكوالته ،وكان اسمه نزار
شقير .ومع نموه إزداد شغفه إلى أن تم تحقيق
الحلم .وقد علم السيد نزار ،الرائد واملبتكر ،بأن
للشوكوالته إمكانيات للنمو وشعر بأن لها القدرة
ً
ملنح الناس املزيد من الفرح ،وانطالقا من ذلك
فقد ألهم على ابتكار ش يء جديد تجسد في تحويل
الشوكوالته إلى مادة تقدم كهدية .وكانت تلك هي
والدة باتش ي.

خصم  ٪15على الهدايا

باتش ي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه,
الرويس
أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,عود ميثاء
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الساعدي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الجنوبي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2021-01-07

ً
بدأت الرحلة بحلم ولد عمره  11علما كان
ً
مسحورا بعالم الشوكوالته ،وكان اسمه نزار
شقير .ومع نموه إزداد شغفه إلى أن تم تحقيق
الحلم .وقد علم السيد نزار ،الرائد واملبتكر ،بأن
للشوكوالته إمكانيات للنمو وشعر بأن لها القدرة
ً
ملنح الناس املزيد من الفرح ،وانطالقا من ذلك
فقد ألهم على ابتكار ش يء جديد تجسد في تحويل
الشوكوالته إلى مادة تقدم كهدية .وكانت تلك هي
والدة باتش ي.

خصم  ٪15على الشوكوالتة

باتش ي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الثالثة
دبي ,دبي ,الصفوح الثانية
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,الصفوح الثانية
دبي ,دبي ,مردف

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

مقهى ومطعم إيطالي يقدمان املاكوالت االصيله
واللذيذة .مثاليه للعائالت واليوم العرض ي

خصم  %20علي إجمالي فاتورة
الطعام.

املطعم الهندي املعاصر الحائز علي جائزه يقدم
املاكوالت الهندية الشمالية الغربية ويعد بإسعاد
الضيوف بالطعام الذي يلتقط النكهات اللذيذة خصم  %20علي إجمالي فاتورة
الطعام.
والتي ال تنس ي في املنطقة.

كارلوشيو

مطعم زعفران الهندي

دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-17

2019-11-10

ماكس هو مطعم الفلبينية عارضه الطعام التي
أنشئت في  1945في الفلبين .يقدم ماكس آالف من
الرواد يوميا في أكثر من  120مطعم في الفلبين خصم  %20علي إجمالي فاتورة
الطعام.
وأمريكا الشمالية والشرق األوسط.

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي صالة
الفروسية ومطعم الوجبات
الخفيفة

مطعم ماكس

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-10

2019-11-10

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي املوجه

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي كيش ي

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-10

2019-11-10

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي القهوة
الخاصة باملسبح

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
خصم  %20علي مطعم كومو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-10

2019-11-10

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي االستجمام

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي اللياقة
البدنية والترفيه

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-10

2019-11-10

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي التصوير

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي كره الطالء

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-10

2019-11-10

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي الفروسية

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي الرياضات
املائية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

يجب التوقيع عليه في طلب1-
.ابشر عند جلسة االستشارة
حصريا فقط لألطفال2-
الزوج واالباء واألمهات
.للمستخدم التطبيق ونفسه
املطالبة بخصم أبشر قبل 3-
إنشاء الفاتورة في املحل -4 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-10

2019-11-10

مركز متطور ومجهز لتشخيص وعالج السمنة من
لحظه دخولك مركز الدكتور دانا دايت سوف
ل
تجد أجواء لطيفه ومريحه وجميع أفضل الحلو خصم  %20علي االستشارات
مركز الدكتور دانا للدايت
الختصاص ي التغذية
للحصول علي أكثر من مشاكل الوزن الخاص بك.

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  %20علي الرياضات
الحركية

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2021-01-07

2020-11-09

أنشئت في عام  ،1997يلتزم املركز الطبي مينال
لتقديم التميز والجودة في خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة في مجال األمراض الجلدية،
عمليات التجميل الجلدية ،العالج بالليزر للحد
من الندبة ،تشبيب الوجه ،للحد من الشعر،
حلول مكافحة الشيخوخة ،وغيرها الكثير .

خصم  ٪ 30على فينوس
ليجاس ي

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

خصم ثابت علي ليزر اللحية
للرجال جلسة واحده

مركز مينال الطبي

مركز امريكان استيتيك
الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

2020-11-09

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
خصم ثابت على إزالة الشعر
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك بالليزر لكامل الجسم لجلسة
واحدة
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

مركز امريكان استيتيك
الطبي

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

مركز امريكان استيتيك
الطبي

الخصم الثابت علي العين
األيسر البوتوكس

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

2020-11-09

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

خصم ثابت على البوتوكس
الكامل للجبهة

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

الخصم الثابت علي فيلر
جوفيديرم

مركز امريكان استيتيك
الطبي

مركز امريكان استيتيك
الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2020-11-09

2021-01-07

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

خصم ثابت على هيدرا فيشل

مركز امريكان استيتيك
الطبي

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت خصم  %30علي جميع عالجات ميزون إليت سليم اند
اسكين
الجسم والوجه
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

2020-11-04

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

خصم علي التجويف 30%

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

خصم  ٪30على ميزوثيرابي

ميزون إليت سليم اند
اسكين

ميزون إليت سليم اند
اسكين

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
خصم  %30علي هايدرافيشل
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

ميزون إليت سليم اند
اسكين

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

نسبة الخصم

سيكون الخصم ساريا علي1-
الخدمات التي تزيد عن 100
درهم-2 .ال يسري الخصم
علي اي عطله-3 .الخصم غير
صالح ألي باقات ترويجيه
يقدمها الصالون حاليا-4 .ال
ينطبق علي املنتجات-5 .يجب
الحجز مسبقا-6 .يسري
الخصم خالل ساعات العمل
من  10صباحا إلى  10مساء
(السبت-الخميس) ومن
الساعة  2ظهرا حتى  10مساء
(الجمعة)-7 .املطالبة بخصم
ابشر في املنفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة-8 .العروض
غير قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-09

2020-11-09

منذ  ، 2006بدا مركز هارودز للتجميل بالترويج
لصالون مختلف عن اي صالون آخر من حيث
االحتراف والتفرد واملنتجات والخدمات ذات
الجودة العالية بعد مرور سنوات علي ذلك  ،تم
تدشين صالون التجميل والتجميل الفاخر هارودز
يقع في مدينه خليفة أ  ،أبو ظبي .نحن نقدم بيئة
مضيافة واسعه من صالوننا هارودز الفاخرة.
لدينا صاحب صالون رانيا الحمادي لديها  14عاما
من الخبرة في صناعه التجميل التي تساعد علي
لكشري هارودز بيوتي اند
خصم  %15علي جميع
أضافه إلى فريقنا الخبرة الكبيرة واختياراتنا عاليه
سبا
الخدمات علي األسعار العادية
الجودة من مختلف العالجات.

دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يتوفر الخصم علي جميع1-
املنتجات باستثناء منتجات
برينفيل ومطبخ املعونة2 .هذا العرض ساري علي
األصناف العادية فقط وال
يمكن دمجه مع العروض
الترويجية األخرى-3 .إذا كان
حامل البطاقة يستخدم أيضا
الذي يحق له ENBD
االستفادة من نفس
االستحقاق  ،يمكن تطبيق
خصم واحد فقط4 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

أضف ملسة ملونة إلى طاولة الطعام الخاصة بك
من داري لتجارة األجهزة املنزلية .مجموعة العشاء
هذه مستوحاة بشكل كالسيكي من أزهار غريبة
خصم  %15علي جميع املنتجات
تجعل هذه القطعة الفنية أكثر ال تقاوم.

داري لتجارة األجهزة
املنزلية

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,العين ,املرخانية
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2019-11-05

2021-10-17

تعد عيادة مانترا ايورفيدا املحدودة واحده من
املؤسسات الصحية الرائدة املوجودة في مدينه
دبي الطبية  ،عود ميثاء .بدات مانترا العمليات في
العام  2012ولها سجل الالمع في العالجات
االيورفيدا  ،علي حد سواء العالجية والوقائية.
خصم  %20علي عالج اييرفيدا
نحن نقدم كل نوع من العالجات االيورفيدا.

جويل هااكس هو صالون التجميل الرائد في
الشرق األوسط الذي أطلقته شركه الجمال
الرائدة في مجال التجميل جويل ماردينيان في
 .2008الصالون هو انعكاس حقيقي ألسلوبها
الشخص ي ويوفر الفاخرة  ،والعالج املشاهير
لجميع الزوار-تجربه الجمال الراقية مع نهج مريح
جدا .منح عمالئها تجربه جماليه شامله في دبي ،
أبو ظبي  ،العين  ،الرياض  ،جده  ،الدوحة  ،تونس
 ،وكردستان  ،وهو أول صالون في الشرق األوسط
يقدم تحويالت سحريه لعمالءه .دمج جميع
الخدمات املقدمة التي تشمل تصفيف الشعر ،
وحالقه  ،مانيكير واألظافر  ،باديكير  ،الوجه ،
والتطهير وأكثر من ذلك  ،ويقود صالون من قبل
خبراء الجمال العالم محترمه.

خصم  %30علي جميع
الخدمات

عيادة مانترا ايورفيدا

جويل هاوس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

يسري العرض خالل أيام1-
األسبوع-2 .الخصم ال ينطبق
علي الدراجات والقوارب
والكترونيات واملقطورات
والعالمة التجارية اونجري3 .العرض ساري في جميع
املتاجر-4 .الوظائف االضافيه
.غير مشمولة في هذا العرض
العرض غير ساري مع اي5-
عروض ترويجيه أخرى
مستمرة-6 .يخضع العرض
للتوافر-7 .املطالبة بخصم
ابشر في املنفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة-8 .العروض
غير صالحه بالتزامن مع اي
صفقات أخرى وعروض
خاصه وعروض ترويجيه
وخالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابله للتحويل
.وال يمكن استبدالها نقدا

2021-11-09

2020-11-09

تم تقديم منطقه املغامرات في متجرنا األول
ألضافه االثاره واملسرح إلى بيئة البيع بالتجزئة.
وقد وضعت لنا بعيدا عن منافسينا واستقبلت
بشكل جيد من قبل عمالئنا ان لدينا اآلن توسيع
هذا كنموذج االعمال القائمة بذاتها.

خصم ثابت علي جلسة 90
دقيقه

مغامرات اتش كيو

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

يسري العرض خالل أيام1-
األسبوع-2 .الخصم ال ينطبق
علي الدراجات والقوارب
والكترونيات واملقطورات
والعالمة التجارية اونجري3 .العرض ساري في جميع
املتاجر-4 .الوظائف االضافيه
.غير مشمولة في هذا العرض
العرض غير ساري مع اي5-
عروض ترويجيه أخرى
مستمرة-6 .يخضع العرض
للتوافر-7 .املطالبة بخصم
ابشر في املنفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة-8 .العروض
غير صالحه بالتزامن مع اي
صفقات أخرى وعروض
خاصه وعروض ترويجيه
وخالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابله للتحويل
.وال يمكن استبدالها نقدا

2021-11-09

2020-11-09

تم تقديم منطقه املغامرات في متجرنا األول
ألضافه االثاره واملسرح إلى بيئة البيع بالتجزئة.
وقد وضعت لنا بعيدا عن منافسينا واستقبلت
بشكل جيد من قبل عمالئنا ان لدينا اآلن توسيع
هذا كنموذج االعمال القائمة بذاتها.

خصم ثابت علي جلسة 60
دقيقه

مغامرات اتش كيو

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

يسري العرض خالل أيام1-
األسبوع-2 .الخصم ال ينطبق
علي الدراجات والقوارب
والكترونيات واملقطورات
والعالمة التجارية اونجري3 .العرض ساري في جميع
املتاجر-4 .الوظائف االضافيه
.غير مشمولة في هذا العرض
العرض غير ساري مع اي5-
عروض ترويجيه أخرى
مستمرة-6 .يخضع العرض
للتوافر-7 .املطالبة بخصم
ابشر في املنفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة-8 .العروض
غير صالحه بالتزامن مع اي
صفقات أخرى وعروض
خاصه وعروض ترويجيه
وخالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابله للتحويل
.وال يمكن استبدالها نقدا

2021-11-09

2020-11-09

تم تقديم منطقه املغامرات في متجرنا األول
ألضافه االثاره واملسرح إلى بيئة البيع بالتجزئة.
وقد وضعت لنا بعيدا عن منافسينا واستقبلت
بشكل جيد من قبل عمالئنا ان لدينا اآلن توسيع
هذا كنموذج االعمال القائمة بذاتها.

خصم  %10علي العالمات
التجارية واملنتجات املختارة

مغامرات اتش كيو

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

يسري العرض خالل أيام1-
األسبوع-2 .الخصم ال ينطبق
علي الدراجات والقوارب
والكترونيات واملقطورات
والعالمة التجارية اونجري3 .العرض ساري في جميع
املتاجر-4 .الوظائف االضافيه
.غير مشمولة في هذا العرض
العرض غير ساري مع اي5-
عروض ترويجيه أخرى
مستمرة-6 .يخضع العرض
للتوافر-7 .املطالبة بخصم
ابشر في املنفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة-8 .العروض
غير صالحه بالتزامن مع اي
صفقات أخرى وعروض
خاصه وعروض ترويجيه
وخالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابله للتحويل
.وال يمكن استبدالها نقدا

2021-11-09

2020-11-09

تم تقديم منطقه املغامرات في متجرنا األول
ألضافه االثاره واملسرح إلى بيئة البيع بالتجزئة.
وقد وضعت لنا بعيدا عن منافسينا واستقبلت
بشكل جيد من قبل عمالئنا ان لدينا اآلن توسيع
هذا كنموذج االعمال القائمة بذاتها.

خصم  %15علي باقة عيد
امليالد البالتينية

مغامرات اتش كيو

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

يسري العرض خالل أيام1-
األسبوع-2 .الخصم ال ينطبق
علي الدراجات والقوارب
والكترونيات واملقطورات
والعالمة التجارية اونجري3 .العرض ساري في جميع
املتاجر-4 .الوظائف االضافيه
.غير مشمولة في هذا العرض
العرض غير ساري مع اي5-
عروض ترويجيه أخرى
مستمرة-6 .يخضع العرض
للتوافر -7 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -8 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -9 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

تم تقديم منطقه املغامرات في متجرنا األول
ألضافه االثاره واملسرح إلى بيئة البيع بالتجزئة.
وقد وضعت لنا بعيدا عن منافسينا واستقبلت
بشكل جيد من قبل عمالئنا ان لدينا اآلن توسيع
هذا كنموذج االعمال القائمة بذاتها.

خصم  %15علي باقة عيد
امليالد الذهبي

مغامرات اتش كيو

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يتوفر الخصم علي جميع1-
 Tsumeاملنتجات باستثناء
.والعناصر محدوده اإلصدار
هذا العرض ساري علي2-
األصناف العادية فقط وال
يمكن دمجه مع العروض
الترويجية األخرى-3 .إذا كان
حامل البطاقة يستخدم أيضا
الذي يحق له ENBD
الحصول علي نفس االسم4 .ال ينطبق هذا العرض علي
أو الطبعة  Tsumeمنتجات
املحدودة -5 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -6 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -7 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

ليتل األشياء التجارية هي تجربه التجزئة فريدة من
نوعها مع املتجر الرئيس ي الذي يقع في واحده من
أكبر مراكز التسوق في العالم  ،دبي مول الذي
يحمل مجموعه واسعه من املنتجات املتعلقة
بألعاب الفيديو  ،أنيمي ومانغا  ،كاريكاتير ،
التماثيل النادرة  ،مجموعات نموذج والسلع هواية
ذات الصلة  ،واملالبس ثقافة البوب ومجموعه
متنوعة من السلع املرتبطة بها مثل امللصقات
والدبابيس والشارات واملوسيقي التصويرية وأكثر
خصم  %10علي جميع املنتجات ليتل األشياء التجارية
من ذلك.

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

يتم احتساب السعر1-
للشخص الواحد في الغرفة
املزدوجة  ،وتطبق شروط
الحجز والشرط-2 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابله للتحويل3-
وال يمكن استبدالها نقدا

2021-12-31

2019-11-04

يقع فندق هوليداي إن دبي – البرشاء في موقع
مركزي على شارع الشيخ زايد ،وهو أكثر الطرق
ً
ازدحاما في دبي ،وهو مفهوم فريد من نوعه .يجمع
الفندق بنجاح بين وسائل الراحة ذات املستوى
العاملي التي تقدمها سلسلة فنادق عاملية والرعاية
ُ
الشخصية والخدمة التي ال تنس ى ،ويقدم الفندق
قيمة استثنائية مقابل املال .توفر فندق هوليداي
إن دبي – البرشاء أفضل فندق في املدينة من فئة
 4نجوم ،ويوفر إطالالت رائعة على أفق دبي
ووسائل الراحة الحديثة وسهولة الوصول إلى
جميع أنحاء املدينة.

خصم  %25علي الفاتورة
االجماليه في الجوهرة غاردنر

هوليداي إن البرشاء

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-11-04

دبي  ،واحده من األقاليم السبعة التي تشكل دوله
االمارات العربية املتحدة  ،هي مدينه متعددة
الثقافات املترامية التي نمت بشكل هائل في العقود
االخيره .هنا  ،ستجد كل ما يمكن ان تطلبه في
مدينه حديثه :التسوق من الطراز العاملي
واالنتصارات املعمارية والطرق الفاخرة لتناول
الطعام واالسترخاء .رحله بحريه إلى دبي ونزهه علي
طول الواجهة البحرية في دبي مارينا املاضية
العديد من اليخوت الكبيرة والشاهقة املستقبلية.
استرخ علي الشاطئ الرملي علي شاطئ كايت بيتش
أو صن سيت بيتش  ،والذي يطل علي فندق برج
العرب الشهير علي شكل شراع .استكشف قرية
سوق مدينه الجميرا الساحرة  ،مع شبكتها من
القناات التي تمر بالفنادق العربية والحدائق خصم  %35علي سعر الكابينة
القياس ي
املورقة.

رويال كاريبيان

دبي ,دبي ,الوصل

مطاعم

نسبة الخصم

هذا العرض ساري علي1-
األصناف العادية فقط وال
يمكن دمجه مع العروض
الترويجية األخرى-2 .إذا كان
حامل البطاقة يستخدم أيضا
الذي هو وحده لنفس ENBD
الفائدة يمكن تطبيق خصم
واحد فقط -3 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -4 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

في علم البذور  ،ونحن املؤمنين قويه انه من خالل
تناول االطعمه الغنية الصحية واملغذية  ،ونحن ال
تستفيد فقط حياتنا ولكن األرض والكائنات أيضا.
مهمة علم البذور هي تطوير الطريقة التي نفكر بها
 ،والطريقة التي ناكل بها وفي النهاية الطريقة التي
نعيش بها  ،من خالل تقديم لك الخيار لتجربه
أفضل لك

خصم  %20علي جميع
الخدمات

سيدولوجي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
األول
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,مرس ى دبي
دبي ,دبي ,منخول

طب

خصم ثابت

يرجى تقديم بطاقة الهوية1-
الخاصة بالشركة أو العضو
في صالة العرض لالستمتاع
بهذه العروض-2 .العرض
 ٪املذكور أعاله الخصم 30
غير صالح لل مايباخ  ،كارتييه
,شانيل  ،ديور ،مايكيتا ،
وكروم هيرتس -3 .العرض غير
قابل للتحويل  ،ويمكن فقط
لحامل البطاقة وعائلته
االستفادة من العرض4 .صالحيه العرض  ،تبدا سنه
واحده من يوم التاكيد5 .فقط أفضل األسعار
للمنتجات (لصالح العميل)
سيتم تطبيقها اثناء البيع أو
العروض الخاصة-6 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه7-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-8 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات
العناية بالعيون من الطراز العاملي.

فحص و استشاره مجانية
للعيون

نظارات يتيم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
األول
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,مرس ى دبي
دبي ,دبي ,منخول

طب

نسبة الخصم

يرجى تقديم بطاقة الهوية1-
الخاصة بالشركة أو العضو
في صالة العرض لالستمتاع
بهذه العروض-2 .العرض
 ٪املذكور أعاله الخصم 30
غير صالح لل مايباخ  ،كارتييه
,شانيل  ،ديور ،مايكيتا ،
وكروم هيرتس -3 .العرض غير
قابل للتحويل  ،ويمكن فقط
لحامل البطاقة وعائلته
االستفادة من العرض4 .صالحيه العرض  ،تبدا سنه
واحده من يوم التاكيد5 .فقط أفضل األسعار
للمنتجات (لصالح العميل)
سيتم تطبيقها اثناء البيع أو
العروض الخاصة-6 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه7-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-8 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات
العناية بالعيون من الطراز العاملي.

خصم  %20علي العدسات
الطبية

نظارات يتيم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
األول
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,مرس ى دبي
دبي ,دبي ,منخول

طب

نسبة الخصم

يرجى تقديم بطاقة الهوية1-
الخاصة بالشركة أو العضو
في صالة العرض لالستمتاع
بهذه العروض-2 .العرض
 ٪املذكور أعاله الخصم 30
غير صالح لل مايباخ  ،كارتييه
,شانيل  ،ديور ،مايكيتا ،
وكروم هيرتس -3 .العرض غير
قابل للتحويل  ،ويمكن فقط
لحامل البطاقة وعائلته
االستفادة من العرض4 .صالحيه العرض  ،تبدا سنه
واحده من يوم التاكيد5 .فقط أفضل األسعار
للمنتجات (لصالح العميل)
سيتم تطبيقها اثناء البيع أو
العروض الخاصة-6 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه7-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-8 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات خصم  %30علي سعر لإلطارات
النظارة
العناية بالعيون من الطراز العاملي.

نظارات يتيم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
األول
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,مرس ى دبي
دبي ,دبي ,منخول

طب

نسبة الخصم

يرجى تقديم بطاقة الهوية1-
الخاصة بالشركة أو العضو
في صالة العرض لالستمتاع
بهذه العروض-2 .العرض
 ٪املذكور أعاله الخصم 30
غير صالح لل مايباخ  ،كارتييه
,شانيل  ،ديور ،مايكيتا ،
وكروم هيرتس -3 .العرض غير
قابل للتحويل  ،ويمكن فقط
لحامل البطاقة وعائلته
االستفادة من العرض4 .صالحيه العرض  ،تبدا سنه
واحده من يوم التاكيد5 .فقط أفضل األسعار
للمنتجات (لصالح العميل)
سيتم تطبيقها اثناء البيع أو
العروض الخاصة-6 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه7-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-8 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا
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وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
خصم  %30علي سعر النظارة
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات
الشمسية
العناية بالعيون من الطراز العاملي.
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.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
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وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات
خصم  %10في مايباخ بوتيك
العناية بالعيون من الطراز العاملي.

نظارات يتيم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح

مطاعم

نسبة الخصم

بطاقة أبشر صالحة  -هذا -
العرض غير صالح بالتزامن مع
العروض األخرى  -ال يمكن
تحويل العروض إلى أي طرف
آخر أو استبدالها ً
نقدا  -من
تخضع جميع 01-09-2019
العروض لضريبة القيمة
املضافة ً
وفقا لقانون اإلمارات
العربية املتحدة  -تطبق
الشروط واألحكام التي توفرها
الشركات املتعاقدة
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صحة
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إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
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مشروع إقرب كافية أول براند و مشروع إماراتي
يقام  %100بمجهود شباب إماراتيين واملشروع
عبارة عن كافيه يدعم املشاريع املنزلية ( املرخصة
) للحلويات واملوالح و يقدم القهوة املختصة في
مكان واحد ,ويشرفنا وفخر لنا بدعم ما يقارب 40
مشروع منزلي في كل فرع تقريبا
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املشروبات

إقرب كافيه

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
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نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
ن
اسكين
خصم علي تجميد الدهو 70%
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.
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عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
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أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه,
الرويس
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان
الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم الشيف
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الراس  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,املركز التجاري األولى
دبي ,دبي ,املزهر األولى
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يرجى تقديم بطاقة الهوية1-
الخاصة بالشركة أو العضو
في صالة العرض لالستمتاع
بهذه العروض-2 .العرض
 ٪املذكور أعاله الخصم 30
غير صالح لل مايباخ  ،كارتييه
,شانيل  ،ديور ،مايكيتا ،
وكروم هيرتس -3 .العرض غير
قابل للتحويل  ،ويمكن فقط
لحامل البطاقة وعائلته
االستفادة من العرض4 .صالحيه العرض  ،تبدا سنه
واحده من يوم التاكيد5 .فقط أفضل األسعار
للمنتجات (لصالح العميل)
سيتم تطبيقها اثناء البيع أو
العروض الخاصة-6 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه7-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-8 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات
العناية بالعيون من الطراز العاملي.

خصم  %30علي سعر
النظارات الشمسية

نظارات يتيم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه,
الرويس
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان
الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم الشيف
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الراس  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,املركز التجاري األولى
دبي ,دبي ,املزهر األولى
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

يرجى تقديم بطاقة الهوية1-
الخاصة بالشركة أو العضو
في صالة العرض لالستمتاع
بهذه العروض-2 .العرض
 ٪املذكور أعاله الخصم 30
غير صالح لل مايباخ  ،كارتييه
,شانيل  ،ديور ،مايكيتا ،
وكروم هيرتس -3 .العرض غير
قابل للتحويل  ،ويمكن فقط
لحامل البطاقة وعائلته
االستفادة من العرض4 .صالحيه العرض  ،تبدا سنه
واحده من يوم التاكيد5 .فقط أفضل األسعار
للمنتجات (لصالح العميل)
سيتم تطبيقها اثناء البيع أو
العروض الخاصة-6 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه7-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-8 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

وقد تم نظارات يتيم في صناعه الرعاية الرؤية
ألكثر من قرن اآلن .تنتشر في جميع انحاء الشرق
األوسط مع أكثر من  80معارض للدولة من بين
الفن  ،ونحن تلبيه لعمالء متنوعة .النظارات
البصرية من ذوي الخبرة  ،وتوافر عدسات العيون
عاليه الجودة ومجموعه كبيره من العالمات
التجارية العاملية للنظارات تجعلنا واحده من
املنافذ الضوئية األكثر تفضيال في املنطقة .انها
اختبار العين  ،والتشاور لتصحيح الرؤية أو العثور
علي اإلطارات التي تناسب األذواق والشخصيات
الخاصة بك  ،وموظفينا يقرضك أفضل الخدمات
واملساعدة .وقد تم تجهيز جميع صاالت العرض
لدينا مع أجهزه العيون املحوسبة علي املساواة مع
املعايير الدولية .باالضافه إلى الخبرات والخبرات
التي ال تضاهي  ،يقدم نظارات يتيم خدمات
العناية بالعيون من الطراز العاملي.

فحص و استشاره مجانية
للعيون

نظارات يتيم

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم  ٪50على باقة التعب
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
املزمن
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

خصم  ٪50على باقة بناء
العضالت

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

خصم  ٪50على باقة حرق
الدهون

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم علي باقة انقطاع 50%
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
الطمث السعيدة
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم علي باقة البشرة 50%
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
الصحية
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم علي باقة التخلص 50%
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
من السموم
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم علي عالج تجديد 50%
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
الشعر
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم علي التعرف علي 50%
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
باقة الخصوبة
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

يجب ان يتم التعيين قبل1-
يوم واحد من اليوم املفضل
للتشاور-2 .سيتم منح
املواعيد حسب توافر
الجدول الزمني-3 .عيادة
املرمم ال تشارك في اي سياسة
السترداد األموال-4 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه5-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية-6 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-11-04

2020-11-04

نحن في ريفيتااليف نتعامل مع الجسم ككل  ،مع
اتباع نهج كلي للشفاء .من خالل بروتوكوالت
الطب الوظيفي التي تم اختبارها في عصرنا  ،نقوم
بإنشاء نموذج جديد للصحة .تفرد العالجات لكل
حالة مرضية واحتياجات  ،ويتم تطويرها لتفعيل
عمليات الشفاء الطبيعية للجسم .جسمنا
ً
تعقيدا وذكاءً.
البشري هو خلق الطبيعة األكثر
الذكاء الفطري الذي يتمتع به جسمنا بأعجوبة
يسيطر على جميع العمليات التي بداخلنا  ،وينظم
كل عضو وكل خلية في جسمنا .عندما تعمل جميع
األجهزة واألنظمة بشكل صحيح  ،فإننا نحافظ
على التوازن والتوازن  ،وعندما نكون في حالة
خصم علي جلسة واحده 50%
توازن  ،فإننا بصحة جيدة ويمكننا أن نؤدي
من العالج وريديا
وظيفتنا الوراثية الكاملة.

ريفيتااليف كلينيك

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الصفا األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

ينطبق هذا العرض فقط 1.
.علي حاملي بطاقة ابشر2 .
يجب القيام بجميع هذه
املدفوعات املخفضة في
العيادة بعد االستفادة من
.العالج نقدا أو بالبطاقة3 .
علي حاملي بطاقة ابشر إبراز
بطاقة الهوية الخاصة بهم
.لالستفادة من العرض

2021-11-04

أبوظبي ,العين ,عشارج

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

2020-11-04

ميدكير شبكه الرعاية الصحية املتميزة التي تعمل
من االمارات العربية املتحدة هو مشروع للرعاية
الصحية استر مجموعه الرعاية الصحية العاملية
مع  317املؤسسات الطبية في  9بلدان بما في ذلك
دول مجلس التعاون الخليجي الهند وافريقيا.
ملتزمون بتوفير الرعاية الطبية الشخصية عاليه
الجودة لكل مريض ميدكير يعيش بوعده البسيط
ما يميز ميدكير هو استثنائي متعدد الثقافات ،
فريق متعدد اللغات من األطباء الذين تلقوا تدريبا
مكثفا من بعض من اعلي املعاهد الطبية في
الواليات املتحدة واململكة املتحدة والهند وفرنسا
واليونان وأستراليا وافريقيا والشرق األوسط.

خصم  %25علي جميع
اإلجراءات غير املشمولة
بالتامين

لقد تغير مجتمعنا بشكل كبير طوال العقود
املاضية .روتين الناس هو أعاده تشكيل باستمرار
جعلها تغيير سلوك املستهلك إلى جانب .ويبدو ان
وقت وجبات الطعام السريع واملشروبات الحلوة
يمر تدريجيا بعيدا .املستهلكين اليوم أكثر نشاطا
والصحة واعيه .انهم يريدون ان يحافظوا علي
لياقتهم وصحتهم وان يؤدوا جهودا كبيره لبلوغ هذا
الهدف .انها تتوقع القائمة الخاصة بهم لتلبيه
مفهوم نمط حياتهم-من املفترض ان تشمل
الطعام اللذيذ واملغذية املخصب.

خصم  %10علي باقات
الوجبات املميزة

ميدكير

صفر الدهون

أبوظبي ,العين ,عشارج

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

2020-11-04

لقد تغير مجتمعنا بشكل كبير طوال العقود
املاضية .روتين الناس هو أعاده تشكيل باستمرار
جعلها تغيير سلوك املستهلك إلى جانب .ويبدو ان
وقت وجبات الطعام السريع واملشروبات الحلوة
يمر تدريجيا بعيدا .املستهلكين اليوم أكثر نشاطا
والصحة واعيه .انهم يريدون ان يحافظوا علي
لياقتهم وصحتهم وان يؤدوا جهودا كبيره لبلوغ هذا
الهدف .انها تتوقع القائمة الخاصة بهم لتلبيه
خصم  %10علي تناول الطعام
مفهوم نمط حياتهم-من املفترض ان تشمل
في املطعم
الطعام اللذيذ واملغذية املخصب.

صفر الدهون

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
خصم  %30علي هايدرا فيشل
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

ميزون إليت سليم اند
اسكين

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

2020-11-04

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

خصم  ٪30على ميزوثيرابي

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

خصم  ٪ 30على التجويف

ميزون إليت سليم اند
اسكين

ميزون إليت سليم اند
اسكين

دبي ,دبي ,القرهود

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

األسعار املخفضة1-
الحصرية تعتمد علي الباقة
والوجهة -2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

موقع الكتروني

أحصل على الخصم عن -
طريق املوقع

2021-12-31

2020-11-04

2019-11-03
2019-11-03

من منا لم تكن لديه امنيات خفية بخسارة بعض
الوزن و القضاء على بعض الترهالت والخطوط
من منا لم يمني نفسه خفية بأن يبدو أكثر شبابا
دون إجراء عمليات جراحية خطرة دون التكلفة
الضخمة وفترات الشفاء الطوبلة واملؤملة .كم
منينا أنفسنا بخسارة الوزن بين عشيه وضحاها
من دون املخاطرة و األخطاء الطبية الفادحةونحن
نؤمن بالجمال والرفاهية نحن نقدر قيمه الوقت خصم  %15علي جميع عالجات ميزون إليت سليم اند
اسكين
الجسم والوجه
واملال .إننا نعشق محبي الجمال و الحياة.

أطلقت دناتا ترافيل مؤخرا عالمة تجاريه جديده
للسفر تركز علي خدمه قطاع املسافرين
اإلماراتيين .العالمة التجارية للسفر الخاصة
بالرحالت السياحية االماراتيه هي من تصميم
الفريق اإلماراتي الذي يقدم باقات وتجارب
وخدمات مخصصه مصممه خصيصا لتلبيه
احتياجاتهم.
-

خصم  %10أو اعلي اعتمادا
علي الوجهة والباقة
خصم خاص وحصري

رحلتي من دناتا للسفريات
املوضة الحديثة

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

2020-11-09

وقد ولد مصمم أزياء من الشرق األوسط لقب
عشتار السورية في مدينه الياسمين ثقافة موجهه
من الفن والتراث الذي أشعل شغفها لألزياء
والتصميم .بدات العمل في امليدان باألزياء في سن
العاشرة وبتشجيع من األصدقاء والعائلة صممت
وأعدمت فستان عروس كامل في سن  .14في سن
 15انتقلت إلى الكويت وبدات العمل في بيوت
األزياء حيث كانت تعتبر أصغر مصمم أزياء خالل
ذلك الوقت .بعد  5سنوات عادت إلى دمشق
إلنشاء منزل األزياء الصغيرة مع  50اله التطريز و
 55املوظفين .عززت مهاراتها مع دورات مكثفه في
إيطاليا وتايالند.

فستان الزفاف

وقد ولد مصمم أزياء من الشرق األوسط لقب
عشتار السورية في مدينه الياسمين ثقافة موجهه
من الفن والتراث الذي أشعل شغفها لألزياء
والتصميم .بدات العمل في امليدان باألزياء في سن
العاشرة وبتشجيع من األصدقاء والعائلة صممت
وأعدمت فستان عروس كامل في سن  .14في سن
 15انتقلت إلى الكويت وبدات العمل في بيوت
األزياء حيث كانت تعتبر أصغر مصمم أزياء خالل
ذلك الوقت .بعد  5سنوات عادت إلى دمشق
إلنشاء منزل األزياء الصغيرة مع  50اله التطريز و
 55املوظفين .عززت مهاراتها مع دورات مكثفه في
إيطاليا وتايالند.

هوت كوتور

ال بونيتا لالزياء مع منال
عجاج

ال بونيتا لالزياء مع منال
عجاج

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,دبي

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
كل بيت يمسك.

فحص مجاني حصري

أستر للبصريات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
كل بيت يمسك.

خصم علي العدسات 35%
البصرية

أستر للبصريات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
كل بيت يمسك.

خصم علي اإلطارات 35%
البصرية

أستر للبصريات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,أم سقيم الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,راس الخور
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نخلة جميرا
دبي ,دبي ,ورسان األولى

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

تم تاسيس املنظفين االبطال في االمارات في .1997
وكان هدف الشركة دائما تقديم خدمات التنظيف
الجاف وغسيل املالبس الفاخرة من فئة الخمس
نجوم للمغتربين والسكان املحليين في دبي
واالمارات العربية املتحدة .كما تقدم الشركة
العديد من الخدمات ذات القيمة املضافة مثل
التعديالت كلينيك  ،حقيبة واحذيه التنظيف
والحفظ  ،والتنظيف بثوب الزفاف والحفاظ
عليها  ،وتنظيف الجلود والسجاد وتنظيف
املفروشات  ،والتجعيد املالبس الدائمة وتنظيف
لعبه لينه.

خصم علي تنظيف 50%
وترميم حذاء واحد

مركز منظفات االبطال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,أم سقيم الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,راس الخور
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نخلة جميرا
دبي ,دبي ,ورسان األولى

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

تم تاسيس املنظفين االبطال في االمارات في .1997
وكان هدف الشركة دائما تقديم خدمات التنظيف
الجاف وغسيل املالبس الفاخرة من فئة الخمس
نجوم للمغتربين والسكان املحليين في دبي
واالمارات العربية املتحدة .كما تقدم الشركة
العديد من الخدمات ذات القيمة املضافة مثل
التعديالت كلينيك  ،حقيبة واحذيه التنظيف
والحفظ  ،والتنظيف بثوب الزفاف والحفاظ
عليها  ،وتنظيف الجلود والسجاد وتنظيف
املفروشات  ،والتجعيد املالبس الدائمة وتنظيف
لعبه لينه.

خصم علي تنظيف 50%
وتعقيم مقعد السيارة لطفل
واحد

مركز منظفات االبطال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,أم سقيم الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,راس الخور
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نخلة جميرا
دبي ,دبي ,ورسان األولى

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

تم تاسيس املنظفين االبطال في االمارات في .1997
وكان هدف الشركة دائما تقديم خدمات التنظيف
الجاف وغسيل املالبس الفاخرة من فئة الخمس
نجوم للمغتربين والسكان املحليين في دبي
واالمارات العربية املتحدة .كما تقدم الشركة
العديد من الخدمات ذات القيمة املضافة مثل
التعديالت كلينيك  ،حقيبة واحذيه التنظيف
والحفظ  ،والتنظيف بثوب الزفاف والحفاظ
عليها  ،وتنظيف الجلود والسجاد وتنظيف
املفروشات  ،والتجعيد املالبس الدائمة وتنظيف خصم علي حقيبة واحده 50%
مركز منظفات االبطال
للتنظيف والترميم
لعبه لينه.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,أم سقيم الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,راس الخور
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,نخلة جميرا
دبي ,دبي ,ورسان األولى

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2020-11-04

تم تاسيس املنظفين االبطال في االمارات في .1997
وكان هدف الشركة دائما تقديم خدمات التنظيف
الجاف وغسيل املالبس الفاخرة من فئة الخمس
نجوم للمغتربين والسكان املحليين في دبي
واالمارات العربية املتحدة .كما تقدم الشركة
العديد من الخدمات ذات القيمة املضافة مثل
التعديالت كلينيك  ،حقيبة واحذيه التنظيف
والحفظ  ،والتنظيف بثوب الزفاف والحفاظ
عليها  ،وتنظيف الجلود والسجاد وتنظيف
املفروشات  ،والتجعيد املالبس الدائمة وتنظيف
لعبه لينه.

خصم علي التنظيف 50%
الواحد لعربه األطفال

مركز منظفات االبطال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,صرم
الفجيرة ,الفجيرة ,مسافي -
الفجيرة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الرابعة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الطوار األولى
دبي ,دبي ,الطوار الثالثة
دبي ,دبي ,الطوار الثانية
دبي ,دبي ,العوير األولى
دبي ,دبي ,القصيص الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الثالثة
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املزهر األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-04

2019-10-31

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
خصم  %15علي العناية بالشعر
كل بيت يمسك.

صيدلية استر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,صرم
الفجيرة ,الفجيرة ,مسافي -
الفجيرة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الرابعة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الطوار األولى
دبي ,دبي ,الطوار الثالثة
دبي ,دبي ,الطوار الثانية
دبي ,دبي ,العوير األولى
دبي ,دبي ,القصيص الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الثالثة
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املزهر األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
كل بيت يمسك.

خصم  %15علي العناية
بالبشرة

صيدلية استر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,صرم
الفجيرة ,الفجيرة ,مسافي -
الفجيرة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الرابعة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الطوار األولى
دبي ,دبي ,الطوار الثالثة
دبي ,دبي ,الطوار الثانية
دبي ,دبي ,العوير األولى
دبي ,دبي ,القصيص الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الثالثة
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املزهر األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
كل بيت يمسك.

خصم  %20علي دعم اورثو

صيدلية استر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,صرم
الفجيرة ,الفجيرة ,مسافي -
الفجيرة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الرابعة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الطوار األولى
دبي ,دبي ,الطوار الثالثة
دبي ,دبي ,الطوار الثانية
دبي ,دبي ,العوير األولى
دبي ,دبي ,القصيص الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الثالثة
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املزهر األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح  24/7خصم  %20علي الفيتامينات
واملكمالت الغذائية
كل بيت يمسك.

صيدلية استر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,الفجيرة ,صرم
الفجيرة ,الفجيرة ,مسافي -
الفجيرة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,البدع
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب الرابعة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,الطوار األولى
دبي ,دبي ,الطوار الثالثة
دبي ,دبي ,الطوار الثانية
دبي ,دبي ,العوير األولى
دبي ,دبي ,القصيص الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص الثانية
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الثالثة
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املزهر األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2026-12-31

2021-10-17

بدءا من الرحلة مع صيدلية واحده فقط في 1987
 ،وقد تطورت الصيدلة استر  ،وهو قسم من استر
الرعاية الصحية علي مر السنتين  ،وانشات
نفسها كمقدم الرعاية الصحية املسؤولة .املعترف
بها اليوم باعتبارها املناطق الرائدة في مجال
الصيدلة سلسله التجزئة  ،بدات صيدلية استر
مع التركيز علي تقديم الصحة الجيدة والسعادة
من خالل الصيدليات حي وديه التي كانت تتمحور
حول العمالء ويمكن الوصول اليها بسهوله .علي
مر السنتين توسعت الشبكة قفزات وحدود ،
تصل إلى قوه أكثر من  200الصيدليات مع بعثه
لتحقيق نفسها أقرب إلى املستهلكين ولها صيدلية
استر في كل حي والصيدلي املعرفة استر متاح 24/7
كل بيت يمسك.

خصم  %5علي األدوية

صيدلية استر

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم علي صالة 1- 10%
 ، B ، C ، D ، T2 ،مرحبا
املطالبة بخصم DWC. 2-
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-31

2019-10-31

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار
الشخصيات والشركات العمالء.

خصم  %10علي صالة مرحبا

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار
الشخصيات والشركات العمالء.

خصم  %10علي خدمه النقل
واملساعدة

خدمات مرحبا من دناتا

خدمات مرحبا من دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-31

2019-10-31

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار خصم  ٪ 10علي النخبة التقاء
واملساعدة
الشخصيات والشركات العمالء.

خدمات مرحبا من دناتا

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار خصم  %10علي اللقاء العائلي
واملساعدة
الشخصيات والشركات العمالء.

خدمات مرحبا من دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-31

2019-10-31

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار خصم  %10علي اللقاء الذهبي
واملساعدة
الشخصيات والشركات العمالء.

خدمات مرحبا من دناتا

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار خصم  %10علي اللقاء الفض ي
خدمات مرحبا من دناتا
واملساعدة
الشخصيات والشركات العمالء.

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,املويجعي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2019-10-31

2020-11-09

أطلقت مرحبا في مطار دبي الدولي في  ، 1991مع
فريق من  20فقط .ومنذ ذلك الحين أصبحنا
شركه أكثر من  ، 600مستمده من مجموعه
واسعه من الجنسيات .كجزء من دناتا  ،شركه
الخدمات الجوية الدولية اململوكة ملجموعه
االمارات  ،فاننا نفهم تعقيدات السفر الجوي
أفضل من معظمها .اليوم  ،ونحن نقدم خدمات
املطار ال تقدر بثمن ملا يقرب من 1,000,000
مسافر سنويا  ،من السياح واألسر  ،إلى كبار خصم  %10علي اللقاء البرونزي
خدمات مرحبا من دناتا
واملساعدة
الشخصيات والشركات العمالء.

وتعتقد نيو فيجن ان لديها التزاما خاصا لدعم كل
هدف فردي للشركات .وتحقيقا لهذه الغاية  ،تركز
الرؤية الجديدة علي النمو التعليمي واملنهي
والشخص ي لكل طالب .يتم تقييم البرامج
والسياسات واالنشطه التي تم تصميمها لتنفيذ
هذه الفلسفة والغرض بشكل دوري وتغييرها ،
حسب الضرورة  ،لتلبيه احتياجات الطالب
واملتطلبات املتسارعة للتعليم الفريد .وينصب
التركيز األساس ي لتجربتنا التعليمية علي تزويد
الطالب باملهارات التطبيقية واملناظير املهنية
واالخالقيه الالزمة للنجاح في املستقبل املنهي .خصم  %20علي البرنامج إداري

مركز الرؤية الجديدة
للتدريب

أبوظبي ,العين ,املويجعي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

2020-11-09

وتعتقد نيو فيجن ان لديها التزاما خاصا لدعم كل
هدف فردي للشركات .وتحقيقا لهذه الغاية  ،تركز
الرؤية الجديدة علي النمو التعليمي واملنهي
والشخص ي لكل طالب .يتم تقييم البرامج
والسياسات واالنشطه التي تم تصميمها لتنفيذ
هذه الفلسفة والغرض بشكل دوري وتغييرها ،
حسب الضرورة  ،لتلبيه احتياجات الطالب
واملتطلبات املتسارعة للتعليم الفريد .وينصب
التركيز األساس ي لتجربتنا التعليمية علي تزويد
الطالب باملهارات التطبيقية واملناظير املهنية خصم  %20علي البرنامج الدولي
معتمد
واالخالقيه الالزمة للنجاح في املستقبل املنهي.

مركز الرؤية الجديدة
للتدريب

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

يجب التوقيع عليه في طلب1-
.ابشر عند جلسة االستشارة
حصريا فقط لألطفال2-
الزوج واالباء واألمهات
.للمستخدم التطبيق ونفسه
املطالبة بخصم أبشر قبل 3-
إنشاء الفاتورة في املحل -4 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة
العاصمة

سكن

نسبة الخصم

Above rates are quoted in
UAE Dirhams per night.
Rates are subject to
availability at the time of
booking

2021-12-31

2019-10-31

2019-11-10

مركز متطور ومجهز لتشخيص وعالج السمنة من
لحظه دخولك مركز الدكتور دانا دايت سوف
ل
تجد أجواء لطيفه ومريحه وجميع أفضل الحلو خصم  %20علي االستشارات
للحصول علي أكثر من مشاكل الوزن الخاص بك .لجلسة التغذية التجميلية مركز الدكتور دانا للدايت

جنة برج السراب

معرض أبوظبي الدولي للبترول فندق جنة أبراج السراب

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-30

2020-11-01

مركز اكاسيا ادفانس الطبي هو واحد من
العيادات الطبية الرائدة في أبو ظبي  ،االمارات
العربية املتحدة .يقع الفندق في منطقه محمد بن
زايد في أبو ظبي  ،ويتميز بموقعه املتميز  ،ويوفر
الرعاية والخدمات الطبية االستثنائية التي تجعله
الخيار األول للمرض ي .املرض ي هم االولويه االولي
في مركز اكاسيا ادفانس الطبي ،وهذا هو السبب
في ان أطبائنا وموظفينا املمرضين هم افراد
مؤهلون تاهيال عاليا  ،ولديهم خلفيات وخبرات
مذهله في مجاالتهم الخاصة .مركز اكاسيا ادفانس
الطبي يهتم بجميع املرض ي الذين يسيرون في الباب
ويغطي مجموعه متنوعة من بطاقات التامين.
اتصل بنا للحصول علي مزيد من املعلومات حول
تغطيه التامين والترقيات علي إجراءات التجميل خصم  %25علي جميع خدمات
طب األسنان
واألسنان.

مركز اكاسيا ادفانس
الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-30

2020-11-01

مركز اكاسيا ادفانس الطبي هو واحد من
العيادات الطبية الرائدة في أبو ظبي  ،االمارات
العربية املتحدة .يقع الفندق في منطقه محمد بن
زايد في أبو ظبي  ،ويتميز بموقعه املتميز  ،ويوفر
الرعاية والخدمات الطبية االستثنائية التي تجعله
الخيار األول للمرض ي .املرض ي هم االولويه االولي
في مركز اكاسيا ادفانس الطبي ،وهذا هو السبب
في ان أطبائنا وموظفينا املمرضين هم افراد
مؤهلون تاهيال عاليا  ،ولديهم خلفيات وخبرات
مذهله في مجاالتهم الخاصة .مركز اكاسيا ادفانس
الطبي يهتم بجميع املرض ي الذين يسيرون في الباب
ويغطي مجموعه متنوعة من بطاقات التامين.
اتصل بنا للحصول علي مزيد من املعلومات حول
تغطيه التامين والترقيات علي إجراءات التجميل خصم  %25علي جميع خدمات
الفيشل
واألسنان.

مركز اكاسيا ادفانس
الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
النهدة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,العوير األولى
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,القصيص الثالثة
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املطينة
دبي ,دبي ,النهدة األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,راس الخور
دبي ,دبي ,عود ميثاء
دبي ,دبي ,محيصنة الرابعة
دبي ,دبي ,نايف
دبي ,دبي ,هور العنز
دبي ,دبي ,ورسان األولى
دبي ,دبي ,ورسان الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة
عجمان ,عجمان ,النعيمية

طب

نسبة الخصم

ينطبق هذا العرض فقط 1.
.علي حاملي بطاقة ابشر2 .
يجب القيام بجميع هذه
املدفوعات املخفضة في
العيادة بعد االستفادة من
.العالج نقدا أو بالبطاقة3 .
علي حاملي بطاقة ابشر إبراز
بطاقة الهوية الخاصة بهم
.لالستفادة من العرض

2021-12-31

2020-10-26

منذ تاسيسها في  ، 1987نجحت استر كلينيك في
أعاده تشكيل املشهد الصحي في الشرق األوسط
مع التغييرات النوعية في الخدمات الطبية التي
تقدمها .أصبحت اآلن واحده من أكبر وأوسع
شبكات العيادات في الشرق األوسط من خالل
العمل عبر االحياء .كجزء من تاريخ منظمه مذهله
مثل استر الرعاية الصحية ,استر عيادات يضع
املرض ي في صميم عملياتها .وقد وضعت معايير
الجودة القوية  ،وتعزيز الخبرة املهنية والبنية
خصم  %25علي جميع
التحتية الواسعة لتقديم تجربه املريض األكثر
اإلجراءات التامينيه غير املغطية
راحة ومرضيه.

عيادة استر

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,ليوا
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان
الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الجنوبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

لن يتم تطبيق الخصم علي1-
البيع والعروض الترويجية
ويجب ان يكون لديك وأفضل
البنود السعرية-2 .يجب ان
يتم دفع املشتريات نقدا أو
بواسطة بطاقة االئتمان أو
 LMG.املنزل أو بطاقة الهدية
يجب علي املوظفين إبراز3-
بطاقة عضويتهم كهوية خالل
فتره املعاملة لالستفادة من
الخصومات املذكورة أعاله4 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-10-25

انطالقا من متجر واحد في الشارقة  ،االمارات
العربية ال ، 1995نمت هوم سنتر لتصبح متاجر
التجزئة الرائدة في الشرق األوسط وشمال افريقيا
وشبه القارة الهندية .ونحن معروفون بالتزامنا
بتقديم القيمة املتميزة واالبتكار املستمر وتجربه
العمالء االستثنائية باستمرار .كما املناطق
املفضلة وجهه التسوق املنزلية  ،يقدم هوم سنتر
مجموعه واسعه ومثيره لإلعجاب من األثاث
واملفروشات املنزلية واإلكسسوارات املنزلية
والسرير والحمام البنود وأداات املطبخ .لدينا في
املنزل فريق من املصممون واملشتريين الهام من
االتجاات العاملية لجلب األثاث األنيق وباسعار
معقولة وتاثيث املنزل ملجموعه واسعه من املنازل خصم  %20علي سعر البيع
بالتجزئة علي جميع املنتجات
من التقليدية إلى الحديثة.

هوم سنتر

الشارقة ,خور فكان ,حياوه
الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املمزر
دبي ,دبي ,دبي
عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

نسبة الخصم

ً
صالحا يوم
العرض ليس
الجمعة واالحتفاالت الخاصة

2021-11-09

2020-11-09

غولدن فورك معروف كمطعم راق يقدم مأكوالت
هندية فريدة أصيلة تعيد النكهات التقليدية
املنسية والطبخ املنزلي بينما توفر لضيوفها تجربة
طعام غير مسبوقة

خصم من املنتجات 15 ٪
الغذائية

الشوكة الذهبية

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  %30علي مختبر االشعه عيادة مستشفى االمارات
الفجيرة
إلجراءات التشخيص
وحياتهم اليومية.

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم علي جلسة العالج  35%عيادة مستشفى االمارات
الفجيرة
الطبيعي
وحياتهم اليومية.

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  %25علي إجراءات طب عيادة مستشفى االمارات
الفجيرة
األسنان
وحياتهم اليومية.

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

استشاره مجانية لألسنان

عيادة مستشفى االمارات
الفجيرة

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس ( خصم علي االستشارات  35%عيادة مستشفى االمارات
)طبيب اخصائي واستشاري
الفجيرة
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
خصم  %25علي جميع
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس الخدمات الطبية غير املشمولة مستشفى اإلمارات عيادة
مارينا دبي
بالتامين
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

خصم ثابت علي اختبار
حساسية الجلد

مستشفى اإلمارات عيادة
مارينا دبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم ثابت علي قياس األسنان مستشفى اإلمارات عيادة
مارينا دبي
وتلميعها
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-27

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
خصم  ٪20على جميع
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس الخدمات الطبية غير املشمولة مستشفى اإلمارات عيادة
الخليج التجاري دبي
بالتأمين
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم ثابت على تكبير تبييض مستشفى اإلمارات عيادة
الخليج التجاري دبي
األسنان والليزر
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
 فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 5-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

مستشفى اإلمارات عيادة
خصم  ٪ 50على جميع
الخليج التجاري دبي
إجراءات إزالة الشعر بالليزر

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,القرهود
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2019-10-24

2021-01-18

في سول  ،نحن متحمسون للفن  ،ونعرف ما الذي
يمكن أن يفعله الفن لحياة املرء .من طفل مليء
بالفاصوليا إلى شخص بالغ معزول  ،يساعد على
إخراج الذات الداخلية وتغذية الروح بقوة إيجابية
من خالل التعبير عن الذات .على مر العصور ،
كان الفن وسيلة لتمكين الذات وتنمية الذات ،
خصم  %15علي جلسة
ولكن بعد ذلك  ،ال يوجد حد ملا يمكن أن يفعله
الفن للفرد .التعبير عن الداخلية لك من خالل التجربة الفنية الفردية لألطفال
والكبار
الفن

سول ارت ألدارة
الفعاليات

سول سينس و سبا .ولدت من الفهم الصادق
والعاطفة للعافية .لدينا نطاقات واسعه من
املنتجات تحتوي علي الزيوت الطبيعية فقط
واألعشاب .يقدم سبا سول سينس مجموعه
متنوعة من العالجات التي تناسب جميع
احتياجاتك .سيقوم فريقنا من املعالجين
املحترفين بتخصيص كل خطوه من عالجاتك
وعالجاتك لتالئم متطلباتك الفردية .يوفر سبا
وعافيه سول سينس أفضل خدمات السبا في
االمارات .لذا استمتعوا بضيافتنا الفخمة
والفاخرة واختبروا جوهر حواس الروح سبا
والعافية  ،حيث ناخذ اإلجهاد والم بعيدا .نحن
نعد لتقديم العالجات األكثر تميزا التي تم تنظيمها
خصيصا الستعاده التوازن والتوازن منها العقل خصم  %30علي قائمه االكارتي
في جميع الفروع
والجسم.

سول سينس و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,هيلي
الشارقة ,خور فكان ,زبارة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,مردف
دبي ,دبي ,هور العنز
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

تسوق

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-10-22

2019-10-21

تأسست مجموعة شركات الطواش في عام 1983
؛ رجل أعمال محلي تتعامل خبرته مع األحذية
العربية .اآلن لديها  20فرع هنا في اإلمارات العربية
ً
املتحدة وقريبا لفتح منافذ في أجزاء أخرى من
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي  ،تعتبر
الشركة اآلن مؤسسة أعمال جيدة الدخل .بعد
سنوات من تطوير عالمتها التجارية وتصميماتها
الخاصة  ،أنشأنا في نهاية املطاف مصنعنا الخاص
بمصنع العين للمنتجات الجلدية  ،حيث نقوم
بتصنيع منتجاتنا الخاصة بنا  ،الواقعة في املنطقة
الصناعية في العين  ،اإلمارات العربية املتحدة.
وأضفنا ً
أخيرا مصنع اإلمارات لصناعة الجلود
خصم  ٪ 20على جميع املنتجات
املوجود في مصفح  ،أبوظبي في عام .2012

يقع مركز ماريز بيوتي كلينك في دبي  ،ويقدم
مجموعة واسعة من العالجات الطبية والتجميلية
ملساعدتك على أن تبدو جميلة وتشعر بالراحة في
بشرتك.

عرض حصري  2 + 6جلسة
ليزر مجانية ألزاله الشعر

مؤسسة الطواش
التجارية

ماريز بيوتي كلينك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-10-21

2019-10-21

يقع مركز ماريز بيوتي كلينك في دبي  ،ويقدم
مجموعة واسعة من العالجات الطبية والتجميلية
ملساعدتك على أن تبدو جميلة وتشعر بالراحة في
بشرتك.

يقع مركز ماريز بيوتي كلينك في دبي  ،ويقدم
مجموعة واسعة من العالجات الطبية والتجميلية
ملساعدتك على أن تبدو جميلة وتشعر بالراحة في
بشرتك.

عرض حصري  1 + 3جلسة
ليزر مجانية ألزاله الشعر

خصم علي عالج حب 40%
الشباب الندبة

ماريز بيوتي كلينك

ماريز بيوتي كلينك

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

2019-10-21

يقع مركز ماريز بيوتي كلينك في دبي  ،ويقدم
مجموعة واسعة من العالجات الطبية والتجميلية
ملساعدتك على أن تبدو جميلة وتشعر بالراحة في
بشرتك.

خصم علي الفيشل 40%
الكوري املميز

يقع مركز ماريز بيوتي كلينك في دبي  ،ويقدم
مجموعة واسعة من العالجات الطبية والتجميلية
ملساعدتك على أن تبدو جميلة وتشعر بالراحة في خصم  ٪40على عالج تساقط
الشعر وغير الجراحي
بشرتك.

ماريز بيوتي كلينك

ماريز بيوتي كلينك

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الثالثة

صحة

دبي ,دبي ,القوز الصناعية
الرابعة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

خصم  ٪ 35سيكون علي 1-
السعر القياس ي  -2املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

هذا العرض ساري على 1 -
الشراء في املتجر - 2 .قسيمة
واحد يمكن استخدامها مرة
فقط -3 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -4 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -5 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

2019-10-21

في فيتنس اتش كيو ونحن نسعى جاهدين للتعرف
عليك باالسم وليس عدد نحن كل ش يء عن تقديم
أفضل خدمه العمالء حتى تشعر بانك جزء من
املجتمع اتش كيو اللياقة البدنية والحصول علي
النتائج التي وضعتها لتحقيق عند االنضمام.
اللياقة البدنية اتش كيو تفخر بان تكون واحده
من مقدمي الخدمات املحلية من املجموعات ليه
ميلز ممارسه الفئات بما في ذلك مضخة الجسم ،
سلسله الحص ى وسبرينت .ويرتبط أيضا اللياقة خصم  ٪ 35على أي نوع من
البدنية اتش كيو في الصليب صالح قطره املنطقة .االشتراك في الصالة الرياضية اللياقة البدنية اتش كيو

نونا أتيليه هي ماركة مالبس مقرها دبي تأسست في
عام  .2011تعمل العالمة التجارية باعتبارها تاجر
تجزئة األزياء الرئيس ي تحت اسم نورة بيلي لألزياء.
ً
حصريا من خالل صالة
يتم عرض نونا أتيليه
عرض نونا أتيليه ومحالت مختارة من األزياء
واألناقة ونوافذ منبثقة منسقة ومعارض أزياء
عاملية .وقد شوهدت بالفعل نونا اتيليرز انتقادات
املعاصرة والرائعة على نظرائهم في صناعة مثل
عارضة األزياء كيندال جينر  ،املشاهير و
املستمعين مثل كهلوي كارداشين والعديد من
املدونين اآلخرين .تتطور املجموعات باستمرار من
ً
معيارا فر ًيدا خصم  ٪10على املشتريات فوق
حيث األسلوب والفردية  ،مما يخلق
2000
للمصممين القادمين من املنطقة.

نونا أتيليه

دبي ,دبي ,القوز الثالثة

تسوق

نسبة الخصم

يختلف حسب املنتج 1-
وسيتم مناقشته بين مبيعات
٪الشركة والعميل15 -2 -2 .
عبر جميع املنتجات ضمن
.اليوسف للمعدات الرياضية
املطالبة بخصم أبشر قبل 3-
إنشاء الفاتورة في املحل -4 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

اليوسف للمعدات الرياضية هي املوزع الرئيس ي
ملعدات اللياقة البدنية مع أكثر من  60سنه من
الخبرة في السوق .لدي منظمتنا شبكه رائعه من
الشركات العاملية املصنعة ملعدات اللياقة البدنية
 ،وهي راسخة كموزع ملعدات اللياقة البدنية األكثر
ثقة في االمارات .وتلتزم اليوسف بقضية جلب
أفضل معدات اللياقة البدنية إلى دوله االمارات
العربية االماراتيه  ،وقد بنيت شراكات قويه مع
بعض من أفضل األسماء في صناعه معدات
اللياقة البدنية مثل بريكور  ،كير  ،هيدرودير،
فيزيوالب  ،روبفلكس  ،مركز الجسم الكهربائية و
ايدياج .ان سعينا املستمر لتحقيق السالمة
التكنولوجية ورضا املستخدمين النهائيين يجعلنا
القادة املنقطعين في توزيع معدات اللياقة البدنية
خصم  ٪ 15على إجمالي الفاتورة
في جميع انحاء االمارات.

اليوسف للمعدات
الرياضية

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
خصم  ٪25على جميع
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس الخدمات الطبية غير املشمولة عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة
بالتأمين
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

خصم ثابت علي اختبار
حساسية الجلد

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

خصم ثابت علي تنظيف
األسنان وتلميعها

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
خصم  %20علي جميع
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس الخدمات الطبية غير املشمولة عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة
بالتامين
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

الخصم الثابت علي تبييض
األسنان الليزر التكبير

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

عيادة مستشفى االمارات
خصم  ٪ 50على جميع
رأس الخيمة
إجراءات إزالة الشعر بالليزر

دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
عيادة مستشفى االمارات
خصم  ٪25على جميع
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
رأس الخيمة
الخدمات غير املشمولة بالتأمين
وحياتهم اليومية.

دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

خصم ثابت علي اختبار
حساسية الجلد

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

خصم ثابت

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

خصم ثابت على تنظيف
األسنان

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

خصم  ٪ 25على إجراءات
التشخيص السريري

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  ٪35على االستشارات
(طبيب أخصائي)
وحياتهم اليومية.

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  ٪35على االستشارات
(طبيب أخصائي )
وحياتهم اليومية.

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  ٪30على اإلجراءات عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة
التشخيصية (مختبر األشعة)
وحياتهم اليومية.

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  ٪ 35على جلسة العالج عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة
الطبيعي
وحياتهم اليومية.

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة( 4املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-21

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس خصم  ٪ 25على إجراءات طب عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة
األسنان
وحياتهم اليومية.

الفجيرة ,الفجيرة ,الحيل -
الفجيرة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

موعد مسبق مطلوب 1-
لالستفادة من العرض -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .تمتد العروض إلى
املوظف وأسرته املباشرة
فقط (الزوج والزوجة)4 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يسري العرض حتى  31أكتوبر
موعد مسبق إلزامي

2022-01-20

2019-10-21

2021-01-20

عيادة مستشفى اإلمارات  ،إحدى الشركات
التابعة لشركة اإلمارات للرعاية الصحية  ،هي
ً
منارة  100سرير معترف بها دوليا للتقدم في
النظام البيئي للرعاية الصحية في املنطقة حيث
توفر حلول رعاية صحية شخصية في الوقت
الحقيقي .يشترك مستشفى اإلمارات مع الجهات
التنظيمية واملؤسسات وشركات التأمين
واملصنعين لتطوير وتنمية أفكار جديدة
واستراتيجيات طويلة األجل تؤثر على التغيير
اإليجابي خارج جدران املستشفى وفي منازل الناس
وحياتهم اليومية.

استشارة لألسنان مجانية

عالج توهج البشرة هو مزيج من العالج الكيميائي
وقناع توهج فيتامين  Cالذي يخترق الجلد إلزالة
الجلد امليت واململ ويحفز نمو خاليا جديدة .يقلل
من تصبغ البشرة  ،حب الشباب agespot ،
واملسام الكبيرة .يحول نسيج ومظهر الجلد إللقاء
نظرة مشرقة بشكل واضح وقت العالج الكلي =
ً
 25دقيقة التكلفة  249درهم بدال من  500درهم

عالج توهج الجلد

عيادة مستشفى االمارات
رأس الخيمة

مركز ريفا الطبي للليزر

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

حجز الحد األدنى من 3
جلسة استراحة قبل
اإللزامية .العرض ساري حتى
 31أكتوبر.

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-06-16

2019-10-20

2019-10-20

عرض إزالة الشعر بالليزر ألي منطقة محددة
 199درهم فقط للوجه الكامل  ،نصف الساقين ،
نصف الذراع  ،البيكيني  ،الصدر  ،البطن .آلة
تبريد  zimmerاملستخدمة مع آلة الليزر للحفاظ
على برودة العميل ونظيفة ومريحة أثناء العالج
بالليزر.

ريفا إزالة الشعر بالليزر

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي
تجربة ضيف ال تنس ى.

خصم  %20علي الفاتورة
االجماليه في ميزون بيروت

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي
تجربة ضيف ال تنس ى.

مركز ريفا الطبي للليزر

فندق فيرمونت باب البحر

خصم  %20علي الفاتورة
االجماليه في ماركو بيير وايت فندق فيرمونت باب البحر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

2019-10-20

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي
تجربة ضيف ال تنس ى.

خصم  %20علي الفاتورة
االجماليه في مطعم بجانب
املسبح

فندق فيرمونت باب البحر

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي خصم  %20علي الفاتورة
االجماليه في مطعم حرباء تيراس فندق فيرمونت باب البحر
تجربة ضيف ال تنس ى.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

2019-10-20

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
فندق فيرمونت باب البحر
في صالة اللوبي
تجربة ضيف ال تنس ى.

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي
تجربة ضيف ال تنس ى.

خصم  %20علي الفاتورة
االجماليه في مطعم ماركوس فندق فيرمونت باب البحر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي خصم  %20علي الفاتورة
االجماليه في مطعم كويكسين فندق فيرمونت باب البحر
تجربة ضيف ال تنس ى.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

أقامه ليلتين في جناح1-
فيرمونت  ،الليلة االولي في
فيستا-2 .الليلة الثانية في
جناح مختلف  ،بناء علي
توافر الفندق-3 .عشاء
مجاني ( 300درهم اماراتي
للشخص الواحد)-4 .وجبه
اإلفطار  150درهم للشخص
الواحد الذي يتم تقديمه من
خالل تناول الطعام في الليلة
االولي في غرفه العروس5 .كعكه زفاف مجانية 5
طبقات-6 .الكعكة ستكون
كعكه وهميه ولكن الكعكة
االولي لحفل قطع الكعكة7 .ستكون الطبقة جاهزه
للضيوف سيكون لديكم
شرائح الكعك التي تقدم مع
الحلوى-8 .خدمه صف
السيارات املجانية بجوار
قاعه األفراح-9 .لكل 100
.شخص  10 ،أشخاص مجانا
مدخل فندق منفصل10-
للخصوصية املطلقة11 .تذوق قائمه طعام مجانية ل
أشخاص قبل الزفاف5 12 ..قاعه رقص مجانية

2021-12-31

2019-10-20

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي خصم  %15علي إجمالي فاتورة
علي باقة الزفاف الخاصة فندق فيرمونت باب البحر
تجربة ضيف ال تنس ى.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم  ٪ 35على الغرف 1-
الصافية فقط بما في ذلك
.الضرائب مقابل  575درهم
خصم  ٪ 35على صافي 2-
وجبة اإلفطار الفردية بما في
ذلك الضرائب على 3 .625خصم  ٪ 35على صافي
اإلفطار املزدوج بما في ذلك
الضرائب -4 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -5 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -6 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

في فيرمونت  ،شغفنا هو توصيل ضيوفنا بأفضل
وجهاتنا .من شواطئ هاواي وبرمودا إلى صحارى
اإلمارات العربية املتحدة إلى قلب لندن  ،تقدم
فنادقنا للضيوف أماكن استثنائية  ،تم إنشاؤها
من خالل الجمع بين الهندسة املعمارية الفريدة
والبنية الفريدة  ،والديكورات املعبرة والفنية ،
وامليزات الرائعة .أضف خدمة رائعة  ،والنتيجة هي خصم  ٪ 35على أفضل أسعار
فندق فيرمونت باب البحر
الغرف املتاحة
تجربة ضيف ال تنس ى.

دبي ,دبي ,الوصل

مطاعم

نسبة الخصم

العرض ساري فقط لتناول 1-
داخل املطعم -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

تتضمن الباقة حمام 1-
 +مغربي  +مصفف شعر
شعر سريع الجفاف2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

2019-10-20

جوينت برجر عادي وبسيط مطبوخ حسب رغبتك
يقدم الغداء والعشاء واملشروبات للمجموعات
خصم  ٪ 25على إجمالي الفاتورة
مناسبة لجميع األطفال والكبار.

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
خصم  ٪55على باقة الجمال 1
الوجه والشمع.

برجر جوينت

صالون اورينتال جالم
للتجميل

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

 +صالحة على التدليك1-
الذهب الوجه  +تبييض
الجسم -2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

2019-10-20

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
خصم  ٪55على باقة الجمال 2
الوجه والشمع.

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
الوجه والشمع.

خصم  ٪50على حزمة قناع
الوجه والتدليك

صالون اورينتال جالم
للتجميل

صالون اورينتال جالم
للتجميل

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
الوجه والشمع.

خصم  ٪ 30على التدليك

صالون اورينتال جالم
للتجميل

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
صالون اورينتال جالم
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
للتجميل
خصم  ٪ 30على الشعر السريع
الوجه والشمع.

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
الوجه والشمع.

خصم  ٪30على سبا الشعر

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
خصم  ٪30على الحمام املغربي
الوجه والشمع.

صالون اورينتال جالم
للتجميل

صالون اورينتال جالم
للتجميل

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

موقع الكتروني

بالنسبة للحجوزات قم1-
أو  AirArabia.comبزيارة
تطبيق الهاتف املحمول
املتوفر علي متجر ابل ومخزن
وأضف رمز التاجر Play
لالستفادة من ABSHER10
العروض -2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

ً
مرحبا بكم في العربية للطيران  ،أول وأكبر شركة
طيران منخفضة التكلفة في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .نسافر بك إلى أكثر من  170وجهة
منتشرة في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وآسيا وأوروبا .نحن نقدم لك الراحة
واملوثوقية والقيمة مقابل املال للسفر عبر شبكتنا
ومع ترتيب القيمة لدينا حيث التالي  ،نحن
نساعدك على السفر أكثر في كثير من األحيان إلى خصم  ٪10على باقة العطالت
الخاصة بك مع العربية للطيران العربية للطيران للعطالت
أماكن أكثر في راحتك الخاصة.

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

يقع املنتجع بين سفوح جبال هاجر واملحيط
الهندي الخالب  ،وينقل الضيوف إلى عالم سريالي
من النكهات االنتقائية وقصور الترفيه غير العادية
من التدليل واملغامرات الغريبة .تعكس
الفسيفساء من الثقافات التي تقع هنا منذ فتره
طويلة التفاعل بين العربية املغربية والشرقية
مواضيع التصميم يبث املنتجع بأكمله .الفوانيس
الناعمة الشرفات املغاربية واملدرج املتوسطي في
الهواء الطلق تضفي طابعا فريدا علي أجواء
الفندق البوتيك املترامية األبواب .تقع علي
الساحل الشرقي لالمارات العربية املتحدة علي بعد
 140كم من دبي و  45كم من مطار الفجيرة
الوطني ويضمن هذا املالذ الهادئ ألعاده تعريف
االناقه واألجواء الرشيقة.

خصم  ٪ 15على املطاعم

فندق و منتجع ميرامار
شاطئ العقة

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

يقع املنتجع بين سفوح جبال هاجر واملحيط
الهندي الخالب  ،وينقل الضيوف إلى عالم سريالي
من النكهات االنتقائية وقصور الترفيه غير العادية
من التدليل واملغامرات الغريبة .تعكس
الفسيفساء من الثقافات التي تقع هنا منذ فتره
طويلة التفاعل بين العربية املغربية والشرقية
مواضيع التصميم يبث املنتجع بأكمله .الفوانيس
الناعمة الشرفات املغاربية واملدرج املتوسطي في
الهواء الطلق تضفي طابعا فريدا علي أجواء
الفندق البوتيك املترامية األبواب .تقع علي
الساحل الشرقي لالمارات العربية املتحدة علي بعد
 140كم من دبي و  45كم من مطار الفجيرة
الوطني ويضمن هذا املالذ الهادئ ألعاده تعريف
االناقه واألجواء الرشيقة.

خصم  ٪15على السبا

فندق و منتجع ميرامار
شاطئ العقة

الفجيرة ,الفجيرة ,صرم

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

يقع املنتجع بين سفوح جبال هاجر واملحيط
الهندي الخالب  ،وينقل الضيوف إلى عالم سريالي
من النكهات االنتقائية وقصور الترفيه غير العادية
من التدليل واملغامرات الغريبة .تعكس
الفسيفساء من الثقافات التي تقع هنا منذ فتره
طويلة التفاعل بين العربية املغربية والشرقية
مواضيع التصميم يبث املنتجع بأكمله .الفوانيس
الناعمة الشرفات املغاربية واملدرج املتوسطي في
الهواء الطلق تضفي طابعا فريدا علي أجواء
الفندق البوتيك املترامية األبواب .تقع علي
الساحل الشرقي لالمارات العربية املتحدة علي بعد
 140كم من دبي و  45كم من مطار الفجيرة
الوطني ويضمن هذا املالذ الهادئ ألعاده تعريف خصم  ٪ 15على أفضل أسعار
الغرف املتاحة
االناقه واألجواء الرشيقة.

فندق و منتجع ميرامار
شاطئ العقة

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

ينطبق الخصم فقط على 1-
قائمة املأكوالت االنتقائية التي
يتم تقديمها خالل الغداء
والعشاء -2 .يمكن االستفادة
.من العرض على طاولة مفردة
مقاعد كحد أقص ى في وقت 3
واحد - 4 .غير ساري في تواريخ
الخروج -5 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -6 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -7 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-20

في غضون فتره قصيرة من أربع سنوات  ،كانت
العاطفة اف اند بي في طليعة عرض االغذيه
الهندية املعاصرة للجمهور العاملي  ،مع املفاهيم
اف اند بي فريدة من نوعها مثل تريفيند  ،كرنفال
من تريفيند  ،تريفيند ستوديو  ،وغاال  ،التشغيلية
في جميع انحاء دبي والكويت الهند .كل هذا مع
ضمان نقاء وجوهر املطبخ وتقاليدها الطعام ال
تزال ساملا .استمرارا لخطها املبتكر والتقاط
الفجوة الحالية في السوق ملختلف اشكال الطعام
 ،والعاطفة اف اند بي حاليا في عمليه إدخال
مفاهيم جديده متعددة من مطعم لرعاه في
الشرق األوسط وكذلك حول املدن العاملية
خصم  ٪ 20على الغداء والعشاء
الرئيسية.

باشن اف اند بي
لالستشارات اإلدارية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪ 10على أزرار أكمام

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪ 10على املحفظة

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪10على العطور

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪ 10على السلوار

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪10على الوزار

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪10على املالبس
الداخلية

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪ 10على الشماغ

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪10على الغترة

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪10على خياطة
الكندورة

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

خصم  ٪ 20على األحذية
الجاهزة

التالل لألزياء الرجالية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة املفرق
الصناعيه
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الظاهر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أم القيوين ,أم القيوين ,الزوير
الشارقة ,املدام ,منطقة نزوى
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الدقداقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي
عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان
عجمان ,عجمان ,مشيرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-17

أزياء التالل الرجالية  ،التي تأسست في عام 1987
 ،هي عالمة تجارية واسعة االنتشار في مجال األزياء
 ،بما في ذلك أزياء الرجال التقليدية  ،وأزياء
األطفال  ،واإلكسسوارات  ،واألحذية  ،والزي
العسكري ومالبس الشرطة واإلكسسوارات .كونها
موجهة نحو العمالء بشكل كامل  ،توفر التالل
أفضل الخدمات في فئتها وتوصيلها من فرع إلى فرع
خصم  ٪25على خياطة البشت
وضمان االستبدال مع وعد بجودة عالية.

التالل لألزياء الرجالية

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,اليحر
الشارقة ,خور فكان ,زبارة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

مركز كاركتيري للتجميل هي وجهة شعر وجمال
حصرية تلبي االحتياجات اليومية للسيدات
والسادة الذين يبحثون باستمرار عن نظرات
مبتكرة ورائعة للبقاء في صدارة عالم املوضة
املتغير باستمرار.

خصم  ٪ 15على جميع
الخدمات

نحن باري للشوكوالتة شركة راقية لصناعة
الشوكوالتة الفاخرة وحتى اآلن لدينا  9فروع في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن نقدم منتجات
الشوكوالته عالية الجودة وعالية الجودة بأسعار
مغرية .نعمل على أن نصبح معروفين وجديرين
بالثقة في مجال صناعة الشوكوالتة في تصميم
وتنفيذ نكهة ممتازة مع املحترفين  ،حتى نجعل
عمالئنا راضين ً
تماما .لقد سعينا ً
دائما إلى تقديم
أفضل املنتجات ذات الجودة إلرضاء عمالئنا
وجعلهم مخلصين .فيما يلي بعض منتجاتنا
وفروعها في جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة.

خصم  ٪ 20على الورود

رجال صالون للرجال 4

شوكوال باري

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,اليحر
الشارقة ,خور فكان ,زبارة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,اليحر
الشارقة ,خور فكان ,زبارة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

نحن باري للشوكوالتة شركة راقية لصناعة
الشوكوالتة الفاخرة وحتى اآلن لدينا  9فروع في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن نقدم منتجات
الشوكوالته عالية الجودة وعالية الجودة بأسعار
مغرية .نعمل على أن نصبح معروفين وجديرين
بالثقة في مجال صناعة الشوكوالتة في تصميم
وتنفيذ نكهة ممتازة مع املحترفين  ،حتى نجعل
عمالئنا راضين ً
تماما .لقد سعينا ً
دائما إلى تقديم
أفضل املنتجات ذات الجودة إلرضاء عمالئنا
وجعلهم مخلصين .فيما يلي بعض منتجاتنا
وفروعها في جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة.

خصم  ٪ 20على البوكسات

نحن باري للشوكوالتة شركة راقية لصناعة
الشوكوالتة الفاخرة وحتى اآلن لدينا  9فروع في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن نقدم منتجات
الشوكوالته عالية الجودة وعالية الجودة بأسعار
مغرية .نعمل على أن نصبح معروفين وجديرين
بالثقة في مجال صناعة الشوكوالتة في تصميم
وتنفيذ نكهة ممتازة مع املحترفين  ،حتى نجعل
عمالئنا راضين ً
تماما .لقد سعينا ً
دائما إلى تقديم
أفضل املنتجات ذات الجودة إلرضاء عمالئنا
وجعلهم مخلصين .فيما يلي بعض منتجاتنا
وفروعها في جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة.

خصم  ٪20على التوزيع

شوكوال باري

شوكوال باري

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,اليحر
الشارقة ,خور فكان ,زبارة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
النخيل  -رأس الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

نحن باري للشوكوالتة شركة راقية لصناعة
الشوكوالتة الفاخرة وحتى اآلن لدينا  9فروع في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن نقدم منتجات
الشوكوالته عالية الجودة وعالية الجودة بأسعار
مغرية .نعمل على أن نصبح معروفين وجديرين
بالثقة في مجال صناعة الشوكوالتة في تصميم
وتنفيذ نكهة ممتازة مع املحترفين  ،حتى نجعل
عمالئنا راضين ً
تماما .لقد سعينا ً
دائما إلى تقديم
أفضل املنتجات ذات الجودة إلرضاء عمالئنا
وجعلهم مخلصين .فيما يلي بعض منتجاتنا
وفروعها في جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة.

خصم  ٪20على صواني
الحلويات

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 10على  10جلسة
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .العالج التلقائي الرئيسية

شوكوال باري

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

خصم  ٪ 10على  5جلسة
العالج التلقائي الرئيسية

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 10على  10جلسة
العالج التلقائي الثانوية
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪10على جلسة العالج
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .الذاتي الثانوية  5جلسات

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 10على عالج األوزون
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .النفخ املستقيم  10جلسة

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 10على عالج األوزون
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .النفخ املستقيم  5جلسة

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 20على الفيتامينات
واملعادن
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 20على دعم مرض
السكري بالتسريب
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .خصم  ٪30على امليثان في الوريد

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

خصم  ٪ 30على ميثيل
سلفونيل

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

خصم  ٪ 30على كبريتيد

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 30على تسريب ثنائي
ميثيل
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

خصم  ٪30على تسريب
األحماض األمينية

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪20على فحص فحص
الدم التاسع عشر
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،خصم  ٪ 30على فحص األوزون
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .الروتيني لفحص الدم خمسة

عيادة املافيتا الطبية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

أسس فريق عيادة املافيتا الطبية ً
ً
ديناميكيا
فريقا
من طب األسرة املتخصص مع مجموعة واسعة
من التدريب املنهي والخبرة العملية في مجال
ً
الرعاية الصحية األولية .يحتل ً
متميزا في
موقعا
مدينة دبي الطبية  ،مدينة دبي الطبية  ،مركزاً
ر ً
ئيسيا للرعاية الصحية الحضرية للعديد من
املتخصصين  ،ومجموعة واسعة من خدمات
الرعاية الصحية والعيادات في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .تحت رعاية رئيسها  ،صاحبة
خصم  ٪30على االستشارات
السمو امللكي األميرة هيا بنت حسين  ،زوجة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،العائلية ألخصائي العالج
باألوزون
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

عيادة املافيتا الطبية

في قلب دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،ولدت أي
أي في في أي  .العالمة التجارية لألزياء التي تتخذ من
ً
دبي مقرا لها والتي جلبت رؤية معمارية لألزياء ،
واملعروفة بوضوح باسم العالمة التجارية التي
تمزج جذور أمريكا الالتينية والعربية مع البيئة
الثقافية اإلماراتية الغنية .قوبل أي أي في في أي
بشعبية كبيرة من خالل التمييز بين هواة من
املجتمع الواعي بأناقة في دبي.

أتيليه أي أي في في أي

خصم  ٪ 30على العناصر
املختارة

دبي ,دبي ,دبي

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

ً
اشتر  2واحصل على  1مجانا
ِ
على البالزما

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

اشتر  3واحصل على ً 2
مجانا
على امليزوثيرابي

مركز امريكان استيتيك
الطبي

مركز امريكان استيتيك
الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

دبي ,دبي ,دبي

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

خصم ثابت

2019-10-14

2019-10-14

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

ليزر كامل الجسم

مركز امريكان استيتيك
الطبي

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مركز امريكان استيتيك
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
الطبي
شراء  2واحصل على  1على فيلر
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

دبي ,دبي ,دبي

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-10-14

2019-10-14

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

اشتر  2واحصل على  1على
ِ
البوتوكس

مركز امريكان استيتيك
الطبي

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مركز امريكان استيتيك
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
الطبي
خصم  ٪ 50على زراعة الشعر
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

خصم  ٪ 50على الفينير

مركز امريكان استيتيك
الطبي

في املركز األمريكي للتجميل الطبي  ،نقدم أحدث
التقنيات املبتكرة والعالجات الجراحية وغير
الجراحية مثل الجراحة التجميلية وزراعة الشعر
وطب النساء التجميلي وعلم الذكورة والليزر
والعناية بالبشرة .يوفر أطبائنا املتمرسون
واملوظفون ذوو الخبرة العناية الفائقة في بيئة
مريحة خاصة تستحق أن تشعر بالرضا حيال
الطريقة التي تبدو بها  ،وجزء من مهمتنا هو
مركز امريكان استيتيك
مساعدتك في تحقيق نتيجة رائعة بحيث يمكنك
الطبي
خصم  ٪30على تبييض األسنان
االستمتاع بثقة وجودة معززة من الحياة.

أبوظبي ,العين ,املطاوعة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

أبوظبي ,العين ,املطاوعة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,أبو هيل
دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

طيران ناس هو ناقل جوي منخفض التكلفة متميز
في مفهوم الطيران االقتصادي ومقره اململكة
ً
العربية السعودية ،ويملك أسطوال يضم  28طائرة
تحلق إلى  34وجهة داخل وخارج اململكة عبر
ً
1000رحلة أسبوعيا حصل طيران ناس على جائزة
أفضل طيران اقتصادي في الشرق األوسط لعامين
على التوالي 2015م2016-م وجائزة سكاي تراكس
لعام 2017م كأفضل طيران اقتصادي في الشرق خصم  ٪20على رحالت دبي إلى
الرياض
األوسط.

طيران ناس

طيران ناس هو ناقل جوي منخفض التكلفة متميز
في مفهوم الطيران االقتصادي ومقره اململكة
ً
العربية السعودية ،ويملك أسطوال يضم  28طائرة
تحلق إلى  34وجهة داخل وخارج اململكة عبر
ً
1000رحلة أسبوعيا حصل طيران ناس على جائزة
أفضل طيران اقتصادي في الشرق األوسط لعامين
على التوالي 2015م2016-م وجائزة سكاي تراكس
لعام 2017م كأفضل طيران اقتصادي في الشرق خصم  ٪ 20على رحالت دبي إلى
جدة
األوسط.

طيران ناس

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,ميناء الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء الثانية
دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املمزر
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,ند الحمر

مطاعم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,ميناء الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء الثانية
دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املمزر
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,ند الحمر

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-14

نكهات اآليس كريم والكريب واملشروبات اللذيذة.

نكهات اآليس كريم والكريب واملشروبات اللذيذة.

خصم  ٪10على خدمات
الكاترنج والحفالت

خصم  ٪ 15على أيام أخرى

فريز

فريز

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,ميناء الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء الثانية
دبي ,دبي ,الجداف
دبي ,دبي ,القوز األولى
دبي ,دبي ,القوز الرابعة
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,املمزر
دبي ,دبي ,الورقاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,ند الحمر

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

تسوق

نسبة الخصم

الخصم على الصناديق 1-
بقيمة تزيد عن  450درهم2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-14

2019-10-13

نكهات اآليس كريم والكريب واملشروبات اللذيذة.

خصم  ٪ 20يومي االثنين
والثالثاء

من روائح الروائح العربية األصيلة الفريدة  ،من
العطور والزيوت العطرية إلى البخور والبخاخات ،
مستوحاة من أفضل مصادر اإلنتاج الطبيعية في
األسواق العاملية ذات الصلة املرموقة  ،ويتم
اختيارها بعناية فائقة من قبل فريق متخصص
يتمتع بخبرة كافية  ،تم إنتاج تركيبة فريدة من
نوعها بين املكونات الرئيسية ملختلف منتجات
العطور والزيوت العطرية والبخور والبخاخات ،
والتي حملت العطر إلى شرائح املجتمع املختلفة.
هذا يقود شركة سراي للعطور إلى أن تكون من
ً
بين أسرع الشركات نموا في هذا القطاع بعد أن
حصلت على ثقة مطلقة من عمالئها.

خصم  ٪ 15على البوكسات

فريز

فهد الصهيل لتجارة
العطور

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

من روائح الروائح العربية األصيلة الفريدة  ،من
العطور والزيوت العطرية إلى البخور والبخاخات ،
مستوحاة من أفضل مصادر اإلنتاج الطبيعية في
األسواق العاملية ذات الصلة املرموقة  ،ويتم
اختيارها بعناية فائقة من قبل فريق متخصص
يتمتع بخبرة كافية  ،تم إنتاج تركيبة فريدة من
نوعها بين املكونات الرئيسية ملختلف منتجات
العطور والزيوت العطرية والبخور والبخاخات ،
والتي حملت العطر إلى شرائح املجتمع املختلفة.
هذا يقود شركة سراي للعطور إلى أن تكون من
ً
بين أسرع الشركات نموا في هذا القطاع بعد أن
حصلت على ثقة مطلقة من عمالئها.

خصم  ٪20على بخور

فهد الصهيل لتجارة
العطور

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

من روائح الروائح العربية األصيلة الفريدة  ،من
العطور والزيوت العطرية إلى البخور والبخاخات ،
مستوحاة من أفضل مصادر اإلنتاج الطبيعية في
األسواق العاملية ذات الصلة املرموقة  ،ويتم
اختيارها بعناية فائقة من قبل فريق متخصص
يتمتع بخبرة كافية  ،تم إنتاج تركيبة فريدة من
نوعها بين املكونات الرئيسية ملختلف منتجات
العطور والزيوت العطرية والبخور والبخاخات ،
والتي حملت العطر إلى شرائح املجتمع املختلفة.
هذا يقود شركة سراي للعطور إلى أن تكون من
ً
بين أسرع الشركات نموا في هذا القطاع بعد أن
حصلت على ثقة مطلقة من عمالئها.

خصم  ٪ 20على العطور

يعكس االسم كل ما نقوم به في صالة األلعاب
الرياضية .ولكن ملاذا وكيف بدأ كل ش يء هو ما
يجب أن تعرفه كمصدر حقيقي لإللهام لجميع
السيدات هناك .تم تأسيس نادي صالة سترونق
للياقة البدنية للنساء على يد مريم املر بن حريز
دائما البقاء ً
ً
الفالس ي .إنها تفضل ً
وصحيا.
الئقا
ومع ذلك  ،كان مستوى الجودة الذي كانت تتوقعه
ً
مفقودا ً
دائما ،
في صالة اللياقة البدنية للسيدات
مما دفعها إلى إنشاء نادي اللياقة البدنية الخاص خصم  ٪35على اشتراك ملدة 3
أشهر
بها.

فهد الصهيل لتجارة
العطور

صالة سترونق للياقة
البدنية للنساء

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يعكس االسم كل ما نقوم به في صالة األلعاب
الرياضية .ولكن ملاذا وكيف بدأ كل ش يء هو ما
يجب أن تعرفه كمصدر حقيقي لإللهام لجميع
السيدات هناك .تم تأسيس نادي صالة سترونق
للياقة البدنية للنساء على يد مريم املر بن حريز
دائما البقاء ً
ً
الفالس ي .إنها تفضل ً
وصحيا.
الئقا
ومع ذلك  ،كان مستوى الجودة الذي كانت تتوقعه
ً
مفقودا ً
دائما ،
في صالة اللياقة البدنية للسيدات
مما دفعها إلى إنشاء نادي اللياقة البدنية الخاص
بها.

خصم  ٪30على االشتراك
الشهري

صالة سترونق للياقة
البدنية للنساء

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
مركز سلطان العلماء
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
الطبي
خصم  ٪ 30على العالج الطبيعي
دبي.

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
خصم  ٪30على رعاية املسنين
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على رعاية الطفل
واألم
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القوز الرابعة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
دبي.

خصم  ٪ 30على الزيارات
املنزلية طبيب ممارس عام

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على تمريض العناية
املنزلية
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

الخصم يشمل الحشوات 1-
والتنظيفات واألقواس2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على طب األسنان
العام واملتخصص
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
خصم  ٪30على طب األطفال
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

الخصم متاح على خدمات 1-
العناية بالبشرة واألظافر
والشعر -2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على طب األسرة
واملمارسين العامين
دبي.

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
دبي.

خصم  ٪30على األمراض
الجلدية والتجميلية

مركز سلطان العلماء
الطبي

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2019-10-13

2021-01-18

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على أمراض النساء
والتوليد
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على العالج بالليزر
بما في ذلك إزالة الشعر
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,ورسان األولى

طب

نسبة الخصم

الخصم يشمل الحشوات 1-
والتنظيفات واألقواس
.والتيجان ويزرع والجراحات
املطالبة بخصم أبشر قبل 2-
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

الخصم متاح على الجلد 1 -
واألظافر والشعر -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على طب األسنان
العام واملتخصص
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

خصم  ٪30على األمراض
الجلدية والتجميلية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على العالج بالليزر
بما في ذلك إزالة الشعر
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على مساج الشفاه
والجسم
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

الخصم يشمل 1- 1-
 ،الحشوات  ،التنظيفات
األقواس  ،التيجان  ،القشرة
.عمليات الزرع والجراحات ،
املطالبة بخصم أبشر قبل 2-
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

الخصم متاح على خدمات 1-
البشرة واألظافر والشعر2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على طب األسنان
العام واملتخصص
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

خصم  ٪30على األمراض
الجلدية والتجميلية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على العالج بالليزر
بما في ذلك إزالة الشعر
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على خدمات طب
األسنان
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على خدمات الليزر
واألمراض الجلدية
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على مساج الشفاه
والجسم
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

طب

نسبة الخصم

الخصم متاح بما في ذلك 1 -
 ،الحشو  ،والتنظيف
 ،واألقواس  ،والتيجان
القشرة  ،يزرع والجراحات2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪30على طب األسنان
العام واملتخصص
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
خصم  ٪30على طب األطفال
دبي.

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

طب

نسبة الخصم

الخصم على العناية 1-
بالبشرة واألظافر والشعر2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على طب األسرة
واملمارس العام
دبي.

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء
دبي.

خصم  ٪30على األمراض
الجلدية والتجميلية

مركز سلطان العلماء
الطبي

مركز سلطان العلماء
الطبي

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-13

2019-10-13

يقع سلطان العلمة الطبي في مكان استراتيجي في
املناطق التجارية والسكنية في دبي وحولها  ،ويقدم
ً
تخصصا  ،بما في ذلك على سبيل
خدمات في 15
املثال ال الحصر طب األسنان األمراض الجلدية
طب األسرة مستحضرات التجميل طب النساء
والتوليد أمراض النساء العناية بالليزر إلزالة
الشعر بالليزر الفروع سلطان العلمة الطبي
خدمات عالية الجودة ال مثيل لها في جميع أنحاء خصم  ٪ 30على العالج بالليزر
بما في ذلك إزالة الشعر
دبي.

مركز كاركتيري للتجميل هي وجهة شعر وجمال
حصرية تلبي االحتياجات اليومية للسيدات
والسادة الذين يبحثون باستمرار عن نظرات
مبتكرة ورائعة للبقاء في صدارة عالم املوضة
املتغير باستمرار.

خصم  ٪ 15على جميع
الخدمات

مركز سلطان العلماء
الطبي

صالون هابي نيلز
للسيدات

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ال ينطبق الخصم على ضريبة
القيمة املضافة والسياحة
درهم

2022-01-18

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

ال ينطبق الخصم على ضريبة
القيمة املضافة والسياحة
درهم

2022-01-18

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

مع  Absherاطلب خصم 1.
في منفذ  Absherتطبيق
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 2.
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
شراء واحدة احصل على قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-10-13

2021-01-18

2021-01-18

2019-10-11

مركز كاركتيري للتجميل هي وجهة شعر وجمال
حصرية تلبي االحتياجات اليومية للسيدات
والسادة الذين يبحثون باستمرار عن نظرات
مبتكرة ورائعة للبقاء في صدارة عالم املوضة
املتغير باستمرار.

خصم  ٪ 15على جميع
الخدمات

جناح تنفيدي فسيح بمساحة  55متر مربع يوفر
الخصوصية مع غرفة معيشة منفصلة و غرفة
نوم

جناح تنفيدي

غرفة ديلوكس ,مرحبا بكم في غرفنا الفسيحة
دات  31متر مربع التي تقدم االسرة بحجم سرير
فردي او مزدوج

غرفة ديلوكس

اشتري  8قطع أي لقماتو كالسيكي اشتري 2
عصير ليمون واحصل على  6قطع خالية من أي
لقمه

اشتري  8قطع أي لقماتو
كالسيكي اشتري  2عصير
ليمون واحصل على  6قطع
خالية من أي لقمه

صالون كيدو كاركتيري
لألطفال

فندق غاية جراند

فندق غاية جراند

لوقماتو

دبي ,دبي ,دبي

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

مركز كاركتيري للتجميل هي وجهة شعر وجمال
حصرية تلبي االحتياجات اليومية للسيدات
والسادة الذين يبحثون باستمرار عن نظرات
مبتكرة ورائعة للبقاء في صدارة عالم املوضة
املتغير باستمرار.

تؤمن سيلكور بحماس في تزويد عمالئها بالرعاية
العاطفية واألخالقية والجودة والتميز الذي
يستحقونه .نحن نقدم عمليات التجميل للجسم
والصدر واستعادة الشعر والوجه .كما نقدم
خدمات غير جراحية.

خصم  ٪ 15على جميع
الخدمات

خصم  ٪20على ميزوثيرابي و
نانوبير

مركز كاركتيري للتجميل

مركز سيلكور لجراحة
اليوم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

طب

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

تؤمن سيلكور بحماس في تزويد عمالئها بالرعاية
العاطفية واألخالقية والجودة والتميز الذي
يستحقونه .نحن نقدم عمليات التجميل للجسم
مركز سيلكور لجراحة
والصدر واستعادة الشعر والوجه .كما نقدم
اليوم
خصم  ٪20على تقشير التصبغ
خدمات غير جراحية.

تؤمن سيلكور بحماس في تزويد عمالئها بالرعاية
العاطفية واألخالقية والجودة والتميز الذي
يستحقونه .نحن نقدم عمليات التجميل للجسم
والصدر واستعادة الشعر والوجه .كما نقدم
خدمات غير جراحية.

خصم  ٪ 20على هيدرا فيشل

مركز سيلكور لجراحة
اليوم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,بين الجسرين

تسوق

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-10-10

2019-10-10

تؤمن سيلكور بحماس في تزويد عمالئها بالرعاية
العاطفية واألخالقية والجودة والتميز الذي
يستحقونه .نحن نقدم عمليات التجميل للجسم
والصدر واستعادة الشعر والوجه .كما نقدم
خدمات غير جراحية.

افخم فساتين العرايس والسهره ابوظبي منطقة
بين الجسرين بجانب جمعية بين الجسرين

ً
اشتر  2واحصل على  2مجانا
ِ
على لحية الليزر للرجال

خصم  ٪20على فساتين
الزفاف والحفالت

مركز سيلكور لجراحة
اليوم

رويال اوركيد اتايلي

أبوظبي ,ابو ظبي ,بين الجسرين

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

افخم فساتين العرايس والسهره ابوظبي منطقة
بين الجسرين بجانب جمعية بين الجسرين

خصم  ٪ 20على خدمات
الصالون

يدعم فندق جود باالس دبي التقاليد العربية ،
وهو تعبير مهيب عن التألق امللكي .تدعو الوجهة
الضيوف الستكشاف مالذ حيث يزخر بالكرم خصم  ٪ 20على أفضل أسعار
الغرف املتاحة
الكريم واالنغماس امللهم.

رويال اوركيد اتايلي

فندق جود باالس

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

يدعم فندق جود باالس دبي التقاليد العربية ،
وهو تعبير مهيب عن التألق امللكي .تدعو الوجهة
الضيوف الستكشاف مالذ حيث يزخر بالكرم
الكريم واالنغماس امللهم.

يدعم فندق جود باالس دبي التقاليد العربية ،
وهو تعبير مهيب عن التألق امللكي .تدعو الوجهة
الضيوف الستكشاف مالذ حيث يزخر بالكرم
الكريم واالنغماس امللهم.

خصم  ٪30على قاعات
الحفالت

خصم  ٪30على املأكوالت
واملشروبات في مطاعم الفندق

فندق جود باالس

فندق جود باالس

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

يدعم فندق جود باالس دبي التقاليد العربية ،
وهو تعبير مهيب عن التألق امللكي .تدعو الوجهة
الضيوف الستكشاف مالذ حيث يزخر بالكرم
خصم  %30علي النادي الصحي
الكريم واالنغماس امللهم.

في صالون كيرف للتجميل  ،هدفنا هو تعزيز ذلك.
نحن نعتقد أن وجود شعر رائع ال يعني وجود شعر
دائم التصفيف أو قصه بشكل متقن .بالنسبة لنا
الشعر العظيم هو ش يء أكثر بساطة .قص متقن
التنفيذ يسطح بنية عظام الوجه بلون ُمختار
ً
تماما يبرز جمال عينيك بتصفيفة شعر تجعلك
تبدو وكأنها أفضل إصدار لنفسك وليس نسخة
مخففة من شخص آخر .من أنت جميل كنا هنا
ملساعدتك في وضعه.

خصم  ٪ 20على جميع
الخدمات

فندق جود باالس

صالون كيرف للتجميل

أبوظبي ,العين ,املقام

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,املقام

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

من مجموعة واسعة من األلوان والقوام لالختيار
من بينها  ،إلى أحدث تكنولوجيا لطباعة األظافر
ثالثية األبعاد والحصول على طالء األظافر
املفضل  ،يأتي معهد األظافر بدائرة كاملة مع
تنظيف األظافر وتشكيلها وعالجها للبشرة التي
ستجعلك تحب األظافر مرة أخرى  ،باإلضافة إلى
خدمات رمش الشعر

خصم  ٪10على العناية
بالحواجب والرموش

من مجموعة واسعة من األلوان والقوام لالختيار
من بينها  ،إلى أحدث تكنولوجيا لطباعة األظافر
ثالثية األبعاد والحصول على طالء األظافر
املفضل  ،يأتي معهد األظافر بدائرة كاملة مع
تنظيف األظافر وتشكيلها وعالجها للبشرة التي
ستجعلك تحب األظافر مرة أخرى  ،باإلضافة إلى
خدمات رمش الشعر

خصم  ٪ 15على إزالة الشعر
بالشمع

نيل انستيتيوت سنتر

نيل انستيتيوت سنتر

أبوظبي ,العين ,املقام

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,املقام

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

من مجموعة واسعة من األلوان والقوام لالختيار
من بينها  ،إلى أحدث تكنولوجيا لطباعة األظافر
ثالثية األبعاد والحصول على طالء األظافر
املفضل  ،يأتي معهد األظافر بدائرة كاملة مع
تنظيف األظافر وتشكيلها وعالجها للبشرة التي
ستجعلك تحب األظافر مرة أخرى  ،باإلضافة إلى
خدمات رمش الشعر

خصم  ٪ 15على تان

من مجموعة واسعة من األلوان والقوام لالختيار
من بينها  ،إلى أحدث تكنولوجيا لطباعة األظافر
ثالثية األبعاد والحصول على طالء األظافر
املفضل  ،يأتي معهد األظافر بدائرة كاملة مع
تنظيف األظافر وتشكيلها وعالجها للبشرة التي
ستجعلك تحب األظافر مرة أخرى  ،باإلضافة إلى
خدمات رمش الشعر

خصم  ٪ 15على تركيبات
األظافر

نيل انستيتيوت سنتر

نيل انستيتيوت سنتر

أبوظبي ,العين ,املقام

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

من مجموعة واسعة من األلوان والقوام لالختيار
من بينها  ،إلى أحدث تكنولوجيا لطباعة األظافر
ثالثية األبعاد والحصول على طالء األظافر
املفضل  ،يأتي معهد األظافر بدائرة كاملة مع
تنظيف األظافر وتشكيلها وعالجها للبشرة التي
ستجعلك تحب األظافر مرة أخرى  ،باإلضافة إلى
خدمات رمش الشعر

خصم  ٪15على العناية
باألظافر وسبا األظافر

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
خصم  ٪9على فيات هاتشباك
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

نيل انستيتيوت سنتر

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-10

2019-10-10

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم  ٪8على سيارة فيات
املكشوفة

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم  ٪10على فيات أبارث

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

دبي ,دبي ,بور سعيد

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-22

2019-10-09

2021-10-17

تم تأسيس الخليج املتحدة لوساطة التأمين في عام
 1995لتلبية احتياجات التأمين املتزايدة في مملكة
البحرين .منذ نشأتنا  ،سعينا جاهدين لتقديم
حلول تأمين خدمة مبتكرة ومحترفة ومتكاملة
تناسب احتياجات عمالئنا .لقد عقدنا شراكة مع
بعض شركات التأمين الرائدة في مجموعة متنوعة
من القطاعات مثل السفر واملستهلكين وكيانات
ً
الشركات .نقدم حلوال فعالة تضمن النمو
ً
مدعوما بمنظور عاملي  ،نقدم لعمالئنا
والتنمية.
أفضل ما في تطوير املنتجات وتوزيعها في األسواق
الناضجة وغير الناضجة  ،مما يقلل من مخاطر
جميع مساعيهم .نحن نسعى جاهدين للحفاظ
على عالقات العمالء الجديرة بالثقة  ،والتي تترجم خصم  ٪ 25على التأمين على
السيارات
إلى خدمات العمالء ودية.

يقدم مطعم املطبخ اإلماراتي التقليدي جميع
األطباق التقليدية اإلماراتية ويديره طاهي إماراتي خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة

الخليج املتحدة لوساطة
التأمين

مطعم سيكيك

الفجيرة ,الفجيرة ,مضب

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-09

2019-10-09

غسيل بخار داخلي و خارجي ,غسيل جاف بدون
ماء ,تلميع املحرك ,تلميع االضاءه ,تركيب مخفي ,خصم  ٪ 20على نانو سيراميك
وغسيل
نانو سيراميك ,بوليش داخلي و بوليش خارجي.

الزهور  ،تغليف الهدايا  ،استحمام الطفل ،
الزفاف وغيرها  ،مويلح  ،طريق الجامعة.

خصم  %15علي جميع
املشتريات

مغسلة البخار امللكي
لغسيل السيارات

روزنهايم الزهور

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,شرماته

تسوق

نسبة الخصم

٪ ،للحصول على خصم 1- 5
يجب شراء  1000درهم كحد
أدنى في املتجر -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-09

2019-10-09

املجوهرات مسلم اعمال  21قيراط و  22قيراط هي
من الذهب ينظمها تجارة مسلم مجوهرات.

لتوفير الحلول املتميزة في جميع املشاكل املتعلقة
بالهندسة الداخلية واالستجابة الحتياجات
العمالء مع تصاميم مبتكرة للغاية.

خصم  %10علي املصنعية

خصم  ٪5على إجمالي الفاتورة

مجوهرات مسلم

مرامة للديكور الداخلي

أبوظبي ,العين ,الجيمي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,ضدنا

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-08

يمكنك شراء جميع أنواع الحلويات  ،والحلويات
العربية  ،واملعجنات  ،كما يمكنك الحصول على
الحلويات الطازجة ً
خصم  ٪ 15على جميع املنتجات مخبز التعاون الخليجي
بناء على طلبك

يضم هذا املنتجع الفاخر الوحيد في الفجيرة
ً
املنتجع  181غرفة وجناحا تتميز جميعها بإطاللة
على املرس ى أو املحيط .عرض من القطع الفنية
من جميع أنحاء العالم  ،والتصميم الداخلي
للمنتجع هو مزيج من البوهيمي الحديث يلتقي
آرت ديكو مغروسة بلمسات أرابيسك .يتم توصيل
هذا التصميم املتطور ً
أيضا في أماكن تناول
الطعام فيه .من الخيارات الدولية إلى اإليطالية إلى
املأكوالت البحرية الطازجة  ،تقدم خمسة خيارات
فيرمونت منتجع شاطيء
متنوعة مجموعة متنوعة من النكهات والتصميم
الفجيرة
الداخلي الذي يهدف إلى إرضاء حواسك الخمسة .خصم  ٪ 20على خدمات السبا

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,ضدنا

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-29

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,ضدنا

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-17

2019-10-08

يضم هذا املنتجع الفاخر الوحيد في الفجيرة
ً
املنتجع  181غرفة وجناحا تتميز جميعها بإطاللة
على املرس ى أو املحيط .عرض من القطع الفنية
من جميع أنحاء العالم  ،والتصميم الداخلي
للمنتجع هو مزيج من البوهيمي الحديث يلتقي
آرت ديكو مغروسة بلمسات أرابيسك .يتم توصيل
هذا التصميم املتطور ً
أيضا في أماكن تناول
الطعام فيه .من الخيارات الدولية إلى اإليطالية إلى
املأكوالت البحرية الطازجة  ،تقدم خمسة خيارات
متنوعة مجموعة متنوعة من النكهات والتصميم
الداخلي الذي يهدف إلى إرضاء حواسك الخمسة.

خصم  ٪20على املأكوالت
واملشروبات

فيرمونت منتجع شاطيء
الفجيرة

يضم هذا املنتجع الفاخر الوحيد في الفجيرة
ً
املنتجع  181غرفة وجناحا تتميز جميعها بإطاللة
على املرس ى أو املحيط .عرض من القطع الفنية
من جميع أنحاء العالم  ،والتصميم الداخلي
للمنتجع هو مزيج من البوهيمي الحديث يلتقي
آرت ديكو مغروسة بلمسات أرابيسك .يتم توصيل
هذا التصميم املتطور ً
أيضا في أماكن تناول
الطعام فيه .من الخيارات الدولية إلى اإليطالية إلى
املأكوالت البحرية الطازجة  ،تقدم خمسة خيارات
متنوعة مجموعة متنوعة من النكهات والتصميم خصم  ٪ 20على أفضل أسعار فيرمونت منتجع شاطيء
الفجيرة
الغرف املتاحة
الداخلي الذي يهدف إلى إرضاء حواسك الخمسة.

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,وادي سنا

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,الفقيت

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-08

نقدم العباية والشيلة التقليدية وفساتين السهرة خصم  ٪15على كل املبيعات و
التفصيل
 /الحفالت النسائية.

جميع معدات املطابخ املتوفرة في الفجيرة مع
الضمان وقطع الغيار .خدمات التوطين.
خصم  %15علي تجارة املطابخ
الخدمات :معدات التبريد  ،معدات الطهي ،
املنزلية الجاهزة
معدات الوجبات السريعة  ،آالت تحضير الطعام.

دبي للعباية والشيلة

دبا دايمنشن للمطبخ
واألثاث

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,الراس -
دبا الفجيرة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2019-10-08

2021-10-17

بن زايد هو واحد من أفضل حلول التنقل ألكثر
من  600شركة من الشركات ملتطلبات إدارة
املركبات واألسطول في جميع املواقع املقدمة.

خصم  ٪ 10على تأجير
السيارات

أستراليا لوازم الرخام والسيراميك على حد سواء
السيراميك املحلية واملستوردة والرخام بأحجام
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
مختلفة

بن زايد لتأجير السيارات

أستراليا الرخام
والسيراميك

أبوظبي ,العين ,الجيمي

تسوق

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرمس  -رأس الخيمة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-17

2019-10-08

لدى الثوب املمتاز للخياطة الرجالية خياطون
ً
ً
ً
ً
ً
مدربون تدريبا عاليا يقدمون غرزا وأسلوبا جيدا
الثوب املمتاز للخياطة
للمالبس  ،وذلك باستخدام أفضل املالبس
الرجالية
املتاحة من كندورة  ,وزار ,قحفيه ,عقال و غتره .خصم  ٪ 15على جميع املنتجات

لدينا فريق بيطري  ،تم اختياره ملهاراتهم
ومؤهالتهم  ،هم مقدمو الرعاية الوجدانية الذين
يرعون العناية باحتياجاتك ومحبوبك نحن نشجع
بيئة من اإلنجاز من خالل تشجيع موظفينا على
مواصلة تعليمهم والحفاظ على مهاراتهم محدثة في
جميع األوقات .بسبب طاقمنا متعدد الثقافات .خصم  ٪ 10على جميع املنتجات صيدلية الصفوة البيطرية

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,واسط

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-08

املعلم للرخام والسيراميك نحن متخصصون في
إصالح جميع أنواع الرخام والسيراميك.

املغرب انترناشيونال باالس موجود في دبي،
اإلمارات العربية املتحدة .شركة يعمل في مجال
الخدمات املهنية والخياطة ومنتجات التجميل
ومستحضرات التجميل.

خصم  ٪ 15على إجمالي الفاتورة املعلم للرخام والسيراميك

خصم  ٪ 10على القماش

املغرب انترناشيونال
باالس

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-08

املغرب انترناشيونال باالس موجود في دبي،
اإلمارات العربية املتحدة .شركة يعمل في مجال
الخدمات املهنية والخياطة ومنتجات التجميل
ومستحضرات التجميل.

املغرب انترناشيونال باالس موجود في دبي،
اإلمارات العربية املتحدة .شركة يعمل في مجال
الخدمات املهنية والخياطة ومنتجات التجميل
ومستحضرات التجميل.

خصم  ٪10على عقال

خصم  ٪10على الغتره

املغرب انترناشيونال
باالس

املغرب انترناشيونال
باالس

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-08

املغرب انترناشيونال باالس موجود في دبي،
اإلمارات العربية املتحدة .شركة يعمل في مجال
الخدمات املهنية والخياطة ومنتجات التجميل
ومستحضرات التجميل.

املغرب انترناشيونال باالس موجود في دبي،
اإلمارات العربية املتحدة .شركة يعمل في مجال
الخدمات املهنية والخياطة ومنتجات التجميل
ومستحضرات التجميل.

خصم  ٪10على خياطة
الكندورة

خصم  ٪10على الكندورة
الجاهزة

املغرب انترناشيونال
باالس

املغرب انترناشيونال
باالس

دبي ,دبي ,أم رمول

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-08

البركة لتجارة األملنيوم والزجاج هي شركة ناشئة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،تأسست في عام
 .2017تم إنشاء الشركة مع مراعاة املتطلبات
املتزايدة ألعمال الزجاج واألملنيوم واملعادن في
السوق املحلية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
نحن نقدم لعمالئنا حلول حديثة ومبتكرة من
الزجاج واأللومنيوم ً
وفقا للمعايير الدولية
املصممة ً
وفقا ملتطلباتهم الشخصية .نحن نقدم
مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الزجاج
واألملنيوم بما في ذلك الزجاج املقس ى والزجاج
املزخرف والزجاج املعماري واألبواب الزجاجية
خصم  ٪ 20على إجمالي الفاتورة البركة لألملنيوم والزجاج
وغيرها.

نحن نقدم مجموعة رائعة من القهوة الذواقة
للمطاعم املحلية .نهدف إلى أن نكون خيارك األول
ملقدمي القهوة  ،سواء بالجملة أو الشخصية .نحن
نقدم القهوة للمطاعم واملتاجر املحلية.

خصم  ٪ 20على الصواني
والهدايا

محمصة األندلس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم ابشر قبل1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة -2 .العروض غير
صالحه بالتزامن مع اي
صفقات أخرى وعروض
خاصه وعروض ترويجيه
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابله للتحويل
.وال يمكن استبدالها نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم ابشر قبل1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة -2 .العروض غير
صالحه بالتزامن مع اي
صفقات أخرى وعروض
خاصه وعروض ترويجيه
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابله للتحويل
.وال يمكن استبدالها نقدا

2021-12-31

2020-10-27

2020-10-27

الزهور هي أفضل هدية من الطبيعة للبشرية التي
تساعدنا على التعبير عن العديد من العواطف
دون التحدث بكلمة واحدة.

الزهور هي أفضل هدية من الطبيعة للبشرية التي
تساعدنا على التعبير عن العديد من العواطف
دون التحدث بكلمة واحدة.

خصم  %10علي جميع
التصاميم املنتجة

خصم  %10علي جميع الزهور
الطبيعية

روز متحف الزهور
والشوكوالتة

روز متحف الزهور
والشوكوالتة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

مركز بيوتي تري األيورفيدا الطبي الطبيعة  ،وتمنح
عقلك مز ًيدا من الهدوء الداخلي والسعادة األبدية
ً
لروحك في نهاية املطاف تحقق ً
صحيا.
جسما
عالوة على العالجات الطبية  ،األيورفيدا هي
أسلوب حياة نظام يومي وموسمي مع نظام غذائي
جيد وأعمال جيدة في كل حياة املرء ملمارسة.

خصم  %25علي العناية
بالبشرة والشعر الخاص

مركز بيوتي تري
األيورفيدا الطبي

خدمات استدامة األعمال -
ورش العمل والندوات

غرفة دبي

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

الخدمات القانونية  -ورش
العمل والندوات

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

الخدمات القانونية  -املعلومات
القانونية

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

خدمات دعم ريادة األعمال -
جائزة دبي لرجال األعمال

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

خدمات دعم ريادة األعمال -
مركز الشركات الناشئة في دبي

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

خدمات دعم ريادة األعمال -
جميع الفعاليات والدورات
التدريبية

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

خدمات دعم األعمال  -جميع
الفعاليات والدورات التدريبية

غرفة دبي

2019-08-12
2019-10-08

2019-10-08

2019-10-08

-

-

-

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

خدمات دعم األعمال  -عضو
موثوق به في التجارة اإللكترونية

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

خدمات دعم األعمال -
التصنيف االئتماني

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

خدمات األعمال الذكية -
األبحاث والتقارير

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

2019-10-08

-

الخدمات القانونية  -الوساطة

غرفة دبي

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

يرجى إبراز تطبيق أبشر -
للحصول على الخصم

2021-12-31

خدمات استدامة األعمال -
عالمة دبي للمسؤولية
االجتماعية للشركات

غرفة دبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-08

2019-10-07

-

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
في مطعم سفرة وجبة عشاء فندق شانغريال قرية البري
هادئ بعيد عن نفسه.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
فندق شانغريال قرية البري
في مطعم سفرة غداء
هادئ بعيد عن نفسه.

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
فندق شانغريال قرية البري
في مطعم الهنا بار
هادئ بعيد عن نفسه.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
فندق شانغريال قرية البري
في مطعم صالة اللوبي
هادئ بعيد عن نفسه.

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
في مطعم بار حمام السباحة فندق شانغريال قرية البري
هادئ بعيد عن نفسه.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
فندق شانغريال قرية البري
في مطعم قصر شانغ
هادئ بعيد عن نفسه.

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
فندق شانغريال قرية البري
في مطعم بوردو
هادئ بعيد عن نفسه.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

ُ
يقدم فريق الطعام في بيت افي املأكوالت العربية
التقليدية ،من أسياخ اللحوم واألسماك إلى
اليخنات الشهية وأطباق األرز .ويمكن ألولئك
الذين لديهم أسنان حلوة االستمتاع أيضا
بمجموعة من الحلويات .في حين أن الرعاة
مدعوون لتذوق وجباتهم في املوقع ،في الداخل
والخارج على حد سواء ،يمكن ألولئك الذين
يفضلون تناول الطعام في املنزل استخدام خدمات
الوجبات الجاهزة والتوصيل.

علي جميع عناصر 25%
الشواية

مطاعم بيت أومي

يقع السحر مباشرة في فندق شانغريال  ،قرية
البري  ،أبو ظبي .في حين يقع الفندق بالقرب من
املطار وملعب الجولف ووسط املدينة  ،فإن
املناظر الطبيعية للحديقة املورقة تضعه في عالم خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
فندق شانغريال قرية البري
في مطعم هوي ان
هادئ بعيد عن نفسه.

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

يوفر فندق راديسون بلو غرف تتمتع بإطالالت
مذهلة على الخليج العربي

يوفر فندق راديسون بلو غرف تتمتع بإطالالت
مذهلة على الخليج العربي

خصم  ٪ 15في مطعم التيست
على إجمالي الفاتورة

خصم  ٪ 15في مطعم التراس
على إجمالي الفاتورة

فندق راديسون بلو
الشارقة

فندق راديسون بلو
الشارقة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

تطبق فقط في متجر
ايجالنتين في دار الوصل مول.

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

2019-10-07

يوفر فندق راديسون بلو غرف تتمتع بإطالالت
مذهلة على الخليج العربي

خصم  ٪15في مقهى تشيل أوت
علي إجمالي الفاتورة

يوفر فندق راديسون بلو غرف تتمتع بإطالالت
مذهلة على الخليج العربي

خصم  ٪15في مطعم كاليبسو
بول علي إجمالي الفاتورة

كل قطعة في مجموعة ايجالنتين هي فريدة من
نوعها وحصرية ومصممة بشكل موجز .باإلضافة
إلى التزامها بالتفاصيل  ،تحتفظ العالمة التجارية
ً
أيضا بمهمة دعم التصنيع املتطور في دولة
اإلمارات العربية املتحدة  ،وستظل ً
دائما على
ابتكار سلع عالية الجودة.

خصم %15

فندق راديسون بلو
الشارقة

فندق راديسون بلو
الشارقة

ايجالنتين ديزاين

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

نادي رونقفيت الحصري للسيدات في أبو شغاره ،
الشارقة معروف سابقا بمركز الرواد للياقة
البدنية للسيدات .مع أحدث املعدات لدينا ،
واملدربين املهرة واملؤهلين ونحن نقدم مجموعه
واسعه من فئات اللياقة البدنية مثل التمارين
الرياضية  ،الزومبا  ،اليوغا  ،الحصري السيدات
التدريب فقدان الوزن للسيدات للياقة البدنية
ونمط الحياة الصحية في مكان متصل جيدا من
الشارقة  ،أبو شغاره  ،طريق امللك فيصل وطريق خصم علي  3أشهر حزمه 50%
التحدي فقدان الوزن
الوحدة

مركز الروضة للياقة
البدنية

نادي رونقفيت الحصري للسيدات في أبو شغاره ،
الشارقة معروف سابقا بمركز الرواد للياقة
البدنية للسيدات .مع أحدث املعدات لدينا ،
واملدربين املهرة واملؤهلين ونحن نقدم مجموعه
واسعه من فئات اللياقة البدنية مثل التمارين
الرياضية  ،الزومبا  ،اليوغا  ،الحصري السيدات
التدريب فقدان الوزن للسيدات للياقة البدنية
ونمط الحياة الصحية في مكان متصل جيدا من
الشارقة  ،أبو شغاره  ،طريق امللك فيصل وطريق
خصم علي الباقة الشهرية 50%
الوحدة

مركز الروضة للياقة
البدنية

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

يتم احتساب السعر1-
للشخص الواحد في الغرفة
املزدوجة  ،وتطبق شروط
الحجز والشرط-2 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابله للتحويل3-
وال يمكن استبدالها نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يتم احتساب السعر1-
للشخص الواحد في الغرفة
املزدوجة  ،وتطبق شروط
الحجز والشرط-2 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابله للتحويل3-
وال يمكن استبدالها نقدا

2021-12-31

2019-10-07

2019-10-07

يقع فندق هوليداي إن دبي – البرشاء في موقع
مركزي على شارع الشيخ زايد ،وهو أكثر الطرق
ً
ازدحاما في دبي ،وهو مفهوم فريد من نوعه .يجمع
الفندق بنجاح بين وسائل الراحة ذات املستوى
العاملي التي تقدمها سلسلة فنادق عاملية والرعاية
ُ
الشخصية والخدمة التي ال تنس ى ،ويقدم الفندق
قيمة استثنائية مقابل املال .توفر فندق هوليداي
إن دبي – البرشاء أفضل فندق في املدينة من فئة
 4نجوم ،ويوفر إطالالت رائعة على أفق دبي
ووسائل الراحة الحديثة وسهولة الوصول إلى
جميع أنحاء املدينة.

خصم  %25علي الفاتورة
االجماليه في ذا رويال بودها

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم.

خصم  %10علي باقات
العطالت

هوليداي إن البرشاء

وكالة الريس للسفريات

أبوظبي ,العين ,السالمات

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,السالمات

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشار في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-02-25

2020-02-25

يقع منتجع دانات العين بين حدائق الخضراء
الجميلة بما يضم الي  216اقامة فاخرا ما بين
غرف عاديا و اجنحة فاخرا و ايضا فيال .يتميز
هذا منتجع دانات العين بثالث احواض سباحة
فخمة و مراكز للياقة البدنية و منتجع صحي و
ملعب رجبي و ملعب اطفال و مرفق مع قاعات
االجتماع و املناسبات الخاصة.

يقع منتجع دانات العين بين حدائق الخضراء
الجميلة بما يضم الي  216اقامة فاخرا ما بين
غرف عاديا و اجنحة فاخرا و ايضا فيال .يتميز
هذا منتجع دانات العين بثالث احواض سباحة
فخمة و مراكز للياقة البدنية و منتجع صحي و
ملعب رجبي و ملعب اطفال و مرفق مع قاعات
االجتماع و املناسبات الخاصة.

خصم  ٪ 25في مطعم صالة
الشاي على الفاتورة اإلجمالية

خصم  ٪ 25في مطعم تانجور
على الفاتورة اإلجمالية

دانات منتجع العين

دانات منتجع العين

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم  ٪6على جلد رانجلر
روبيكون  4أبواب

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم رانجلر روبيكون 5.7٪ 4
أبواب
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على جلد رانجلر 6.5 ٪
صحارى  4أبواب

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على رانجلر 6.7 ٪
صحارى  4أبواب

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على رانجلر 8.1 ٪
سبورت  4أبواب بلس

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على رانجلر 8.2 ٪
سبورت  4دور األساسية

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على جلد رانجلر 5.9٪
روبيكون  2باب

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على رانجلر 5.6٪
روبيكون  2باب

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على جلد رانجلر 5.7٪
صحارى  2باب

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم  ٪ 6.5على رانجلر
سبورت  2باب بلس

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم رانجلر سبورت 6.3 ٪ 2
باب األساسية

الغربية للسيارات

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على شيروكي ليمتد 6.2٪
لتر 3.2
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على شيروكي خط 8.4 ٪
الطول  3.2لتر
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على شيروكي خط 7.1 ٪
الطول  3.2لتر
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على كومباس تريل 7.5٪
هوك
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

خصم على كومباس 7.6٪
ليميتيد بلس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على كومباس 7.3 ٪
ليميتيد

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم  ٪ 10على خط الطول
البوصلة

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم  ٪10على خط الطول
بوصلة أساس ي

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على جراند شيروكي 5.6٪
اس ارت تي
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

خصم على قمة جراند 7.1 ٪
شيروكي

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على جراند شيروكي 6.2٪
ليميتد  5.7لتر
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم على جراند شيروكي 6.9٪
ليميتيد 3.6
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم  ٪ 7على جراند شيروكي
الريدو
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

مجموعة الفهيم هي واحدة من أنجح الشركات
العائلية في دولة اإلمارات العربية املتحدة التي
تأسست في عام  1958من قبل املؤسس الراحل
البصري  ،عبد الجليل الفهيم .لعبت املجموعة ،
ً
ً
ً
التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها  ،دورا جوهريا في
تطوير االقتصاد التقدمي للبالد وتواصل تسخير
أصولها للقيام بمهمة محددة بوضوح .كمجموعة
رائدة مستدامة من الشركات تنمو بالتوازي مع
تقدم البالد  ،تؤمن مجموعة الفهيم بخلق الرخاء خصم  ٪6على جراند شيروكي
الريدو
لألجيال القادمة عبر العديد من الصناعات.

الغربية للسيارات

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

تلبية متطلبات القبول 1-
ومتطلبات الدرجات  -لطالب
الدراسات العليا مع  3.5وما
ً
تلقائيا
فوق .يمكن تجديدها
إذا احتفظوا ببرنامج تعليمي
وما فوق بحلول نهاية كل 3.0
عام دراس ي -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

الجامعة األمريكية في دبي هي مؤسسة تعليمية
ً
ً
وثقافيا  ،وهي
جامعية خاصة وشاملة أكاديميا
أمريكيا معترف به ً
ً
تقدم ً
عامليا  ،ونحن
تعليما
واحدة من أكثر الجامعات الدولية املنشأة في
ً
املنطقة  ،وتقع في واحدة من أسرع املدن نموا
وتطو ًرا في العالم ً .
بناء على سنوات من النجاح ،
نعرف كيفية التثقيف ونعلم أننا نقوم بذلك
بشكل جيد.

على الرسوم الدراسية 25 ٪
على أي ماجستير  /ماجستير في
الجامعة األمريكية في دبي
إدارة األعمال برنامج

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

للحصول على هذا الخصم 1-
يجب أن يحصل الطالب على
معدل  89.9-85خصم
سيكون  -2 .٪10للحصول
على هذا الخصم يجب أن
يحصل الطالب على معدل
إلى  94.9خصم سيكون 90
للحصول على هذا 20٪. 3-
الخصم يجب أن يحصل
الطالب على معدل  95إلى
خصم سيكون 100 4 .٪30املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية6 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

الجامعة األمريكية في دبي هي مؤسسة تعليمية
ً
ً
وثقافيا  ،وهي
جامعية خاصة وشاملة أكاديميا
أمريكيا معترف به ً
ً
تقدم ً
عامليا  ،ونحن
تعليما

2021-12-31

2019-10-06

واحدة من أكثر الجامعات الدولية املنشأة في
ً
املنطقة  ،وتقع في واحدة من أسرع املدن نموا
وتطو ًرا في العالم ً .
بناء على سنوات من النجاح ،
نعرف كيفية التثقيف ونعلم أننا نقوم بذلك
بشكل جيد.

على الرسوم الدراسية 30 ٪
على أي برنامج البكالوريوس

الجامعة األمريكية في دبي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

سيتم تقديم هذا التنازل 1-
عن الرسوم الدراسية
 /للموظفين وأسرهم الزوج
الزوجة واألطفال -2 .تلبية
 متطلبات القبول والدرجاتلطالب املدارس الثانوية
بمتوسط  ٪ 95وما فوق قابلة
ً
تلقائيا إذا حافظوا
للتجديد
على معدل  3.0وما فوق
.بحلول نهاية كل عام دراس ي
املطالبة بخصم أبشر قبل 3-
إنشاء الفاتورة في املحل -4 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

الجامعة األمريكية في دبي هي مؤسسة تعليمية
ً
ً
وثقافيا  ،وهي
جامعية خاصة وشاملة أكاديميا
أمريكيا معترف به ً
ً
تقدم ً
عامليا  ،ونحن
تعليما

2021-12-31

2019-10-06

واحدة من أكثر الجامعات الدولية املنشأة في
ً
املنطقة  ،وتقع في واحدة من أسرع املدن نموا
وتطو ًرا في العالم ً .
بناء على سنوات من النجاح ،
نعرف كيفية التثقيف ونعلم أننا نقوم بذلك
بشكل جيد.

على الرسوم الدراسية 30 ٪
على أي برنامج البكالوريوس

الجامعة األمريكية في دبي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

سيتم تقديم هذا التنازل 1-
عن الرسوم الدراسية
 /للموظفين وأسرهم الزوج
الزوجة واألطفال -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

الجامعة األمريكية في دبي هي مؤسسة تعليمية
ً
ً
وثقافيا  ،وهي
جامعية خاصة وشاملة أكاديميا
أمريكيا معترف به ً
ً
تقدم ً
عامليا  ،ونحن
تعليما
واحدة من أكثر الجامعات الدولية املنشأة في
ً
املنطقة  ،وتقع في واحدة من أسرع املدن نموا
وتطو ًرا في العالم ً .
بناء على سنوات من النجاح ،
نعرف كيفية التثقيف ونعلم أننا نقوم بذلك
بشكل جيد.

على الرسوم الدراسية 25 ٪
على أي برنامج البكالوريوس الجامعة األمريكية في دبي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

سيتم تقديم هذا التنازل 1-
عن الرسوم الدراسية
 /للموظفين وأسرهم الزوج
الزوجة واألطفال -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

هذا العرض ساري فقط 1-
.على الدفع النقدي في مكتبنا
املطالبة بخصم أبشر قبل 2-
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-06

2019-10-03

الجامعة األمريكية في دبي هي مؤسسة تعليمية
ً
ً
وثقافيا  ،وهي
جامعية خاصة وشاملة أكاديميا
أمريكيا معترف به ً
ً
تقدم ً
عامليا  ،ونحن
تعليما
واحدة من أكثر الجامعات الدولية املنشأة في
ً
املنطقة  ،وتقع في واحدة من أسرع املدن نموا
وتطو ًرا في العالم ً .
بناء على سنوات من النجاح ،
نعرف كيفية التثقيف ونعلم أننا نقوم بذلك
بشكل جيد.

ترافل وينجز هي وكالة سفر عبر اإلنترنت رائدة
ومملوكة ملكية خاصة في دبي ولديها أكثر من 25
ً
عاما من الخبرة في صناعة السفر .إن الشركة
مدفوعة بالرؤية املتمثلة في أخذ العمالء خالل
رحلة دون حدود أو قيود وأن تكون شركة إدارة
السفر األكثر شهرة وثقة في العالم.

على الرسوم الدراسية 25 ٪
على أي ماجستير  /ماجستير في
الجامعة األمريكية في دبي
إدارة األعمال

خصم  ٪ 10على أي حزمة
عطلة أو رحلة بحرية

ترافل وينجز

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

تعليم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

هذا العرض ساري فقط 1-
.على الدفع ببطاقة االئتمان
املطالبة بخصم أبشر قبل 2-
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

للحصول على هذا الخصم 1-
٪يجب أن تحصل على ، 3.8
وما فوق -2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-03

2019-10-03

ترافل وينجز هي وكالة سفر عبر اإلنترنت رائدة
ومملوكة ملكية خاصة في دبي ولديها أكثر من 25
ً
عاما من الخبرة في صناعة السفر .إن الشركة
مدفوعة بالرؤية املتمثلة في أخذ العمالء خالل
رحلة دون حدود أو قيود وأن تكون شركة إدارة خصم  ٪ 7على أي حزمة عطلة
أو كروز
السفر األكثر شهرة وثقة في العالم.

ترافل وينجز

تشير بيانات اعتماد برنامج كلية اإلمارات للجامعة
الكندية إلى أنه يتم االلتزام بمعايير الجودة العالية
على املستوى الوطني  ،مما يضمن حصول الطالب
على مؤهل تعليمي معترف به ً
دوليا .كلية جامعة
اإلمارات الكندية مرخصة وتم اعتماد برامجها
خصم  %50من رسوم
األكاديمية من قبل لجنة االعتماد األكاديمي في
املساقات الدراسية للفصلين كلية اإلماراتية الكندية
وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية
الجامعية
االول و الثاني الربيع و الخريف
املتحدة.

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

العرض غير ساري على 1-
مشتريات زجاجة الروح2 .يسري العرض على حامل
البطاقة وما يصل إلى 6
ضيوف بطاقة واحدة لكل
طاولة -3 .الحجز مطلوب
ويجب على أعضاء أبشر ذكر
هذا العرض في وقت الحجز
وإظهار العرض الترويجي -4 .ال
يسري الخصم يومي الخميس
والجمعة والعطالت الرسمية
ينطبق في جميع أماكن 5 -
تناول الطعام في الفندق
باستثناء :سوق املأكوالت
البحرية  ،لو ميريديان فيليدج
.تراس  ،كيكو  ،سيوار وماش
اطلب خصم أبشر من 6-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -7 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-03

يوفر فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي
وجهة نظر هادئة وفاخرة ألسلوب املدينة العاملي.
يضع الفندق تجارب املدينة الفريدة في متناول
اليد من مركز التسوق في ديرة سيتي سنتر  ،وخور
دبي للجولف واليخوت  ،وسوق الذهب وبرج
خليفة .يقع على بعد دقائق من مناطق التسوق
والتجارة الشهيرة في املدينة  ،وعلى مرمى حجر من
مطار دبي الدولي  ،يضم فندقنا الذي يضم 580
ً
غرفة  196غرفة نادي رويال جديدة  ،فضال عن
 5500متر مربع من مرافق املؤتمرات والحفالت ملا خصم  ٪ 20في مطعم سيوار و فندق ومركز مؤتمرات لي
ميريديان دبي
مهك
يصل إلى  1200ضيف.

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

العرض غير ساري على 1-
مشتريات زجاجة الروح2 .يسري العرض على حامل
البطاقة وما يصل إلى 6
ضيوف بطاقة واحدة لكل
طاولة -3 .الحجز مطلوب
ويجب على أعضاء أبشر ذكر
هذا العرض في وقت الحجز
وإظهار العرض الترويجي -4 .ال
يسري الخصم يومي الخميس
والجمعة والعطالت الرسمية
ينطبق في جميع أماكن 5 -
تناول الطعام في الفندق
باستثناء :سوق املأكوالت
البحرية  ،لو ميريديان فيليدج
.تراس  ،كيكو  ،سيوار وماش
اطلب خصم أبشر من 6-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -7 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-03

يوفر فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي
وجهة نظر هادئة وفاخرة ألسلوب املدينة العاملي.
يضع الفندق تجارب املدينة الفريدة في متناول
اليد من مركز التسوق في ديرة سيتي سنتر  ،وخور
دبي للجولف واليخوت  ،وسوق الذهب وبرج
خليفة .يقع على بعد دقائق من مناطق التسوق
والتجارة الشهيرة في املدينة  ،وعلى مرمى حجر من
مطار دبي الدولي  ،يضم فندقنا الذي يضم 580
ً
غرفة  196غرفة نادي رويال جديدة  ،فضال عن
 5500متر مربع من مرافق املؤتمرات والحفالت ملا
يصل إلى  1200ضيف.

خصم  ٪ 20في مطعم كيكو

فندق ومركز مؤتمرات لي
ميريديان دبي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

العرض غير ساري على 1-
مشتريات زجاجة الروح2 .يسري العرض على حامل
البطاقة وما يصل إلى 6
ضيوف بطاقة واحدة لكل
طاولة -3 .الحجز مطلوب
ويجب على أعضاء أبشر ذكر
هذا العرض في وقت الحجز
وإظهار العرض الترويجي -4 .ال
يسري الخصم يومي الخميس
والجمعة والعطالت الرسمية
ينطبق في جميع أماكن 5 -
تناول الطعام في الفندق
باستثناء :سوق املأكوالت
البحرية  ،لو ميريديان فيليدج
.تراس  ،كيكو  ،سيوار وماش
اطلب خصم أبشر من 6-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -7 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-03

يوفر فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي
وجهة نظر هادئة وفاخرة ألسلوب املدينة العاملي.
يضع الفندق تجارب املدينة الفريدة في متناول
اليد من مركز التسوق في ديرة سيتي سنتر  ،وخور
دبي للجولف واليخوت  ،وسوق الذهب وبرج
خليفة .يقع على بعد دقائق من مناطق التسوق
والتجارة الشهيرة في املدينة  ،وعلى مرمى حجر من
مطار دبي الدولي  ،يضم فندقنا الذي يضم 580
ً
غرفة  196غرفة نادي رويال جديدة  ،فضال عن
 5500متر مربع من مرافق املؤتمرات والحفالت ملا
يصل إلى  1200ضيف.

خصم  ٪20في مطعم تراس
قرية لي ميريديان

فندق ومركز مؤتمرات لي
ميريديان دبي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

العرض غير ساري على 1-
مشتريات زجاجة الروح2 .يسري العرض على حامل
البطاقة وما يصل إلى 6
ضيوف بطاقة واحدة لكل
طاولة -3 .الحجز مطلوب
ويجب على أعضاء أبشر ذكر
هذا العرض في وقت الحجز
وإظهار العرض الترويجي -4 .ال
يسري الخصم يومي الخميس
والجمعة والعطالت الرسمية
ينطبق في جميع أماكن 5 -
تناول الطعام في الفندق
باستثناء :سوق املأكوالت
البحرية  ،لو ميريديان فيليدج
.تراس  ،كيكو  ،سيوار وماش
اطلب خصم أبشر من 6-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -7 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-03

يوفر فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي
وجهة نظر هادئة وفاخرة ألسلوب املدينة العاملي.
يضع الفندق تجارب املدينة الفريدة في متناول
اليد من مركز التسوق في ديرة سيتي سنتر  ،وخور
دبي للجولف واليخوت  ،وسوق الذهب وبرج
خليفة .يقع على بعد دقائق من مناطق التسوق
والتجارة الشهيرة في املدينة  ،وعلى مرمى حجر من
مطار دبي الدولي  ،يضم فندقنا الذي يضم 580
ً
غرفة  196غرفة نادي رويال جديدة  ،فضال عن
 5500متر مربع من مرافق املؤتمرات والحفالت ملا
يصل إلى  1200ضيف.

خصم  ٪20في مطعم سوق
املأكوالت البحرية

فندق ومركز مؤتمرات لي
ميريديان دبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

تعليم

نسبة الخصم

ينطبق الخصم على 1-
التسجيل الكامل املدة2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-10-27

2019-10-02

حضانة تيدي بير للبنين والبنات الذين تتراوح
أعمارهم بين ً 45
يوما إلى أربع سنوات .نحن نعتقد
أن الطفل سعيد هو طفل التعلم .يتم رعاية نمو
الرفاهية واالستقالل في الحضانة لدينا .نحن
ملتزمون بضمان حصول كل طفل على تعليم
متوازن ويتم توجيهه خالل رحلة اكتشافه
واستكشافه مع فريقنا املؤهل من ذوي الخبرة من
معلمي السنوات األولى.

خصم  ٪ 15على الرسوم
الدراسية

حضانة تيدي بير
األمريكية

يقع فندق "دفال دبي جميرا بيتش ريزيدنس"
الفاخر ذو الـ  5نجوم في جميرا بيتش ريزيدنس،
ويفتح مباشرة على ممش ى املمش ى الترفيهي األكثر
ً
شعبية في دبي ،فضال عن وجهة الترفيه والبيع
بالتجزئة الجديدة املنخفضة االرتفاع على شاطئ خصم  ٪20على مطعم براسيري
سفيتال دبي جميرا بيتش
املزارع
البحر.

دبي ,دبي ,جميرا األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-10-02

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم علي افضل سعر 30%
.متاح للغرف

2022-01-24

2021-01-24

أبوظبي ,العين ,الجاهلي

تعليم

نسبة الخصم

خصم خاص للطلبة
والطالبات

2021-12-31

2019-10-02

2019-09-27

يقع فندق "دفال دبي جميرا بيتش ريزيدنس"
الفاخر ذو الـ  5نجوم في جميرا بيتش ريزيدنس،
ويفتح مباشرة على ممش ى املمش ى الترفيهي األكثر
ً
شعبية في دبي ،فضال عن وجهة الترفيه والبيع
بالتجزئة الجديدة املنخفضة االرتفاع على شاطئ
البحر.

خصم  ٪20على مطعم
اي.او.س ي

سفيتال دبي جميرا بيتش

يقع فندق "دفال دبي جميرا بيتش ريزيدنس"
الفاخر ذو الـ  5نجوم في جميرا بيتش ريزيدنس،
ويفتح مباشرة على ممش ى املمش ى الترفيهي األكثر
ً
شعبية في دبي ،فضال عن وجهة الترفيه والبيع
بالتجزئة الجديدة املنخفضة االرتفاع على شاطئ
خصم  ٪ 20على جميع الغرف سفيتال دبي جميرا بيتش
البحر.
.خصم علي افضل سعر متاح للغرف 30%

عرض اكتوبر

تعلم اللغة الصينية من البداية على يد محترفين
قاموا بتدريب حوالي  500موظف بوزارة التربية
والتعليم

اللغة الصينية

منتجع وسبا جزيرة
املرجان
معهد املنهل الثقافي
والكمبيوتر

دبي ,دبي ,الوصل

صحة

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

شراء العالج والحصول على -
عالج لصديق مجانا - .يجب
حجز كال العالجين في نفس
اليوم - .العرض غير قابل
شراء واحدة احصل على للتحويل وال يمكن استبداله
ً
.نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
* .وال يمكن استردادها للنقد
للتواصل رقم التيلفون و
الواتس اب 0555504388:
ahmed.rabea@alkhooryh
otels.com

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-09-27

2019-09-24

-

حواجب عالية التقنية

تقع فنادق الخوري على مقربة من مول اإلمارات
املتميز  ،وشاطئ جميرا  ،ومركز دبي التجاري
العاملي  ،ومدينة دبي لإلعالم  ،ومدينة دبي
لإلنترنت  ،ودبي مول .تمحورت حول مفهوم توفير
العطالت العائلية ال تنس ى  ،ونحن نفخر في تقديم
مستوى جديد من ضواحي املعيشة الراقية من
الراحة والسالمة والخصوصية والتطور* .
للتواصل رقم التيلفون و الواتس اب
0555504388:
خصم  %20على سعر الغرفة
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

براوز

فندق الخوري إن

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-24

2019-09-24

تقع فنادق الخوري على مقربة من مول اإلمارات
املتميز  ،وشاطئ جميرا  ،ومركز دبي التجاري
العاملي  ،ومدينة دبي لإلعالم  ،ومدينة دبي
لإلنترنت  ،ودبي مول .تمحورت حول مفهوم توفير
العطالت العائلية ال تنس ى  ،ونحن نفخر في تقديم
مستوى جديد من ضواحي املعيشة الراقية من
الراحة والسالمة والخصوصية والتطور* .
للتواصل رقم التيلفون و الواتس اب
خصم  %15على املشروبات و
0555504388:
املأكوالت
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري إن

تقع فنادق الخوري على مقربة من مول اإلمارات
املتميز  ،وشاطئ جميرا  ،ومركز دبي التجاري
العاملي  ،ومدينة دبي لإلعالم  ،ومدينة دبي
لإلنترنت  ،ودبي مول .تمحورت حول مفهوم توفير
العطالت العائلية ال تنس ى  ،ونحن نفخر في تقديم
مستوى جديد من ضواحي املعيشة الراقية من
الراحة والسالمة والخصوصية والتطور* .
للتواصل رقم التيلفون و الواتس اب
0555504388:
خصم  %15على غسيل الثياب
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري إن

أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,القطارة
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املقام
أبوظبي ,العين ,املنطقة
الصناعية  -العين
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,فلج هزاع
أبوظبي ,العين ,هيلي
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
صالحة في الكاونتر قبل سداد
.املبلغ لالستفادة من الخصم
ال يسري الخصم بالتزامن 2-
مع أي عروض أو عروض
ترويجية أخرى -3 .الخصم
غير قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
نقدا -4 .الخصم
.املطبق على املنتجات املختارة
تطبق ضريبة القيمة 5-
املضافة ً
وفقا لقانون دولة
اإلمارات العربية املتحدة6 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -7 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية8 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-24

لقد بدأنا منذ أكثر من ً 40
عاما  ،واليوم أصبحنا
معروفين ً
جدا كواحدة من الصيدليات الرائدة في
العين  ،التي تتألف من ثمانية عشر ً
فرعا في العين
وأبو ظبي ودبي باإلضافة إلى متجر مخصص
لألدوية في العين.

خصم  ٪ 5على دعم الجسم

صيدلية العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,القطارة
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املقام
أبوظبي ,العين ,املنطقة
الصناعية  -العين
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,فلج هزاع
أبوظبي ,العين ,هيلي
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
صالحة في الكاونتر قبل سداد
.املبلغ لالستفادة من الخصم
ال يسري الخصم بالتزامن 2-
مع أي عروض أو عروض
ترويجية أخرى -3 .الخصم
غير قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
نقدا -4 .الخصم
.املطبق على املنتجات املختارة
تطبق ضريبة القيمة 5-
املضافة ً
وفقا لقانون دولة
اإلمارات العربية املتحدة6 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -7 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية8 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-24

لقد بدأنا منذ أكثر من ً 40
عاما  ،واليوم أصبحنا
معروفين ً
جدا كواحدة من الصيدليات الرائدة في
العين  ،التي تتألف من ثمانية عشر ً
فرعا في العين
وأبو ظبي ودبي باإلضافة إلى متجر مخصص
لألدوية في العين.

خصم  ٪5على العناية
الشخصية

صيدلية العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,القطارة
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املقام
أبوظبي ,العين ,املنطقة
الصناعية  -العين
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,فلج هزاع
أبوظبي ,العين ,هيلي
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
صالحة في الكاونتر قبل سداد
.املبلغ لالستفادة من الخصم
ال يسري الخصم بالتزامن 2-
مع أي عروض أو عروض
ترويجية أخرى -3 .الخصم
غير قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
نقدا -4 .الخصم
.املطبق على املنتجات املختارة
تطبق ضريبة القيمة 5-
املضافة ً
وفقا لقانون دولة
اإلمارات العربية املتحدة6 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -7 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية8 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-24

لقد بدأنا منذ أكثر من ً 40
عاما  ،واليوم أصبحنا
معروفين ً
جدا كواحدة من الصيدليات الرائدة في
العين  ،التي تتألف من ثمانية عشر ً
فرعا في العين
وأبو ظبي ودبي باإلضافة إلى متجر مخصص
خصم  ٪7على العناية الطبية
لألدوية في العين.

صيدلية العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,القطارة
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املقام
أبوظبي ,العين ,املنطقة
الصناعية  -العين
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,فلج هزاع
أبوظبي ,العين ,هيلي
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
صالحة في الكاونتر قبل سداد
.املبلغ لالستفادة من الخصم
ال يسري الخصم بالتزامن 2-
مع أي عروض أو عروض
ترويجية أخرى -3 .الخصم
غير قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
نقدا -4 .الخصم
.املطبق على املنتجات املختارة
تطبق ضريبة القيمة 5-
املضافة ً
وفقا لقانون دولة
اإلمارات العربية املتحدة6 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -7 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية8 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-24

لقد بدأنا منذ أكثر من ً 40
عاما  ،واليوم أصبحنا
معروفين ً
جدا كواحدة من الصيدليات الرائدة في
العين  ،التي تتألف من ثمانية عشر ً
فرعا في العين
وأبو ظبي ودبي باإلضافة إلى متجر مخصص
لألدوية في العين.

خصم  ٪ 10على العناية
بالبشرة والشعر

صيدلية العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,القطارة
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املقام
أبوظبي ,العين ,املنطقة
الصناعية  -العين
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,فلج هزاع
أبوظبي ,العين ,هيلي
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
صالحة في الكاونتر قبل سداد
.املبلغ لالستفادة من الخصم
ال يسري الخصم بالتزامن 2-
مع أي عروض أو عروض
ترويجية أخرى -3 .الخصم
غير قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
نقدا -4 .الخصم
.املطبق على املنتجات املختارة
تطبق ضريبة القيمة 5-
املضافة ً
وفقا لقانون دولة
اإلمارات العربية املتحدة6 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -7 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية8 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-24

لقد بدأنا منذ أكثر من ً 40
عاما  ،واليوم أصبحنا
معروفين ً
جدا كواحدة من الصيدليات الرائدة في
العين  ،التي تتألف من ثمانية عشر ً
فرعا في العين
وأبو ظبي ودبي باإلضافة إلى متجر مخصص
لألدوية في العين.

خصم  ٪10على املكمالت
الغذائية والرياضية

صيدلية العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,القطارة
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املقام
أبوظبي ,العين ,املنطقة
الصناعية  -العين
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,فلج هزاع
أبوظبي ,العين ,هيلي
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
صالحة في الكاونتر قبل سداد
.املبلغ لالستفادة من الخصم
ال يسري الخصم بالتزامن 2-
مع أي عروض أو عروض
ترويجية أخرى -3 .الخصم
غير قابل للتحويل وال يمكن
استبداله ً
نقدا -4 .الخصم
.املطبق على املنتجات املختارة
تطبق ضريبة القيمة 5-
املضافة ً
وفقا لقانون دولة
اإلمارات العربية املتحدة6 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -7 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية8 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

لقد بدأنا منذ أكثر من ً 40
عاما  ،واليوم أصبحنا
معروفين ً
جدا كواحدة من الصيدليات الرائدة في
العين  ،التي تتألف من ثمانية عشر ً
فرعا في العين
خصم  ٪ 10على الفيتامينات
وأبو ظبي ودبي باإلضافة إلى متجر مخصص
واملكمالت الغذائية
لألدوية في العين.

صيدلية العين

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول عند مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

مركز الدواء الطبي هو واحد من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية الرائدة في العين  ،اإلمارات
العربية املتحدة مع أطباء ذو خبرة و معدات
متطوره

خصم  ٪25على املكياج الدائم

مركز الدواء الطبي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول عند مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

مركز الدواء الطبي هو واحد من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية الرائدة في العين  ،اإلمارات
العربية املتحدة مع أطباء ذو خبرة و معدات
متطورة .

خصم  ٪25على مستحضرات
التجميل الجلدية

مركز الدواء الطبي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول عند مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

مركز الدواء الطبي هو واحد من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية الرائدة في العين  ،اإلمارات
العربية املتحدة مع أطباء ذو خبرة و معدات
خصم  ٪ 25على تنظيف الوجه
متطورة.

مركز الدواء الطبي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول عند مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

مركز الدواء الطبي هو واحد من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية الرائدة في العين  ،اإلمارات
العربية املتحدة مع أطباء ذو خبرة و معدات
متطورة

خصم  ٪ 30على إزالة الشعر
بالليزر

مركز الدواء الطبي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول عند مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

مركز الدواء الطبي هو واحد من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية الرائدة في العين  ،اإلمارات
خصم  ٪ 25على مستحضرات
العربية املتحدة مع أطباء ذو خبرة و معدات
تجميل األسنان
متطوره

مركز الدواء الطبي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول عند مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
شراء واحدة احصل على قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-09-23

مركز الدواء الطبي هو واحد من مقدمي خدمات
الرعاية الصحية الرائدة في العين  ،اإلمارات
العربية املتحدة مع أطباء ذو خبرة و معدات
متطورة.

خصم  ٪30على عالجات
األسنان

مركز الدواء الطبي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول لـ مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدارالفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

عالم الحياة للتجهيزات الطبية هي شركة رائدة في
مجال األجهزة الطبية واألدوات الطبية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .تتمتع شركتنا بمهمة
كبيرة تتمثل في دعم تطوير خدمات رعاية صحية
أفضل لعمالئنا .تتمثل رؤيتنا في أن نكون أفضل
متجر للرعاية الصحية واملنتجات الطبية في
املنطقة .كوننا املرجع واملصدر األساس ي لألطباء
واملرض ى فيما يتعلق باملعايير واملعلومات
والخدمات املبتكرة عن منتجات الرعاية الصحية

خصم  ٪ 5على دعم الجسم

عالم الحياة للتجهيزات
الطبية

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول لـ مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدار الفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

تتمتع شركتنا بمهمة كبيرة تتمثل في دعم تطوير
خدمات رعاية صحية أفضل لعمالئنا .تتمثل
رؤيتنا في أن نكون أفضل متجر للرعاية الصحية
واملنتجات الطبية في املنطقة .كوننا املرجع
واملصدر األساس ي لألطباء واملرض ى فيما يتعلق
باملعايير واملعلومات والخدمات املبتكرة عن
منتجات الرعاية الصحية

عالم الحياة للتجهيزات
الطبية
خصم  ٪ 7على سماعات األذن

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول لـ مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدار الفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

عالم الحياة للتجهيزات الطبية هي شركة رائدة في
مجال األجهزة الطبية واألدوات الطبية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .تتمتع شركتنا بمهمة
كبيرة تتمثل في دعم تطوير خدمات رعاية صحية
أفضل لعمالئنا .تتمثل رؤيتنا في أن نكون أفضل
متجر للرعاية الصحية واملنتجات الطبية في
املنطقة .كوننا املرجع واملصدر األساس ي لألطباء
عالم الحياة للتجهيزات
واملرض ى فيما يتعلق باملعايير واملعلومات
الطبية
والخدمات املبتكرة عن منتجات الرعاية الصحية خصم  ٪ 7على األجهزة الطبية

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول لـ مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدار الفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

عالم الحياة للتجهيزات الطبية هي شركة رائدة في
مجال األجهزة الطبية واألدوات الطبية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .تتمتع شركتنا بمهمة
كبيرة تتمثل في دعم تطوير خدمات رعاية صحية
أفضل لعمالئنا .تتمثل رؤيتنا في أن نكون أفضل
متجر للرعاية الصحية واملنتجات الطبية في
املنطقة .كوننا املرجع واملصدر األساس ي لألطباء
واملرض ى فيما يتعلق باملعايير واملعلومات
والخدمات املبتكرة عن منتجات الرعاية الصحية

خصم  ٪10على مساعدات
التنقل و الحركة

عالم الحياة للتجهيزات
الطبية

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

يجب تقديم بطاقة أبشر 1-
سارية املفعول لـ مقدم
الخدمة قبل سداد املبلغ
لالستفادة من الخصم -2 .ال
يسري الخصم بالتزامن مع أي
عروض أو عروض ترويجية
أخرى -3 .الخصم غير قابل
للتحويل وال يمكن استبداله
ً
نقدا -4 .الخصم املطبق على
املنتجات املختارة -5 .تطبق
ضريبة القيمة املضافة ً
وفقا
لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إصدار الفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-23

عالم الحياة للتجهيزات الطبية هي شركة رائدة في
مجال األجهزة الطبية واألدوات الطبية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .تتمتع شركتنا بمهمة
كبيرة تتمثل في دعم تطوير خدمات رعاية صحية
أفضل لعمالئنا .تتمثل رؤيتنا في أن نكون أفضل
متجر للرعاية الصحية واملنتجات الطبية في
املنطقة .كوننا املرجع واملصدر األساس ي لألطباء
واملرض ى فيما يتعلق باملعايير واملعلومات
والخدمات املبتكرة عن منتجات الرعاية الصحية

خصم  ٪ 10على الكراس ي
املتحركة

عالم الحياة للتجهيزات
الطبية

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

تسوق

نسبة الخصم

العرض غير ساري بالتزامن 1.
مع أي عروض خصم وترقيات
أخرى .2 .هذا الخصم غير
ساري على املناسبات
الترويجية والعطالت الرسمية
واملناسبات الخاصة مثل عيد
الحب وعيد الفصح واإلفطار
والعيد وعيد امليالد وليلة رأس
السنة الجديدة ،ما لم يتم
تحديد ها -3 .املطالبة بخصم
أبشر عند مقدم الخدمة قبل
إصدار الفاتورة -4 .العروض
غير قابلة للتحويل وال يمكن
ً
.استبدالها نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,الوصل

صحة

نسبة الخصم

العرض يخضع الى التوفر ال
يمكن استخدام الخصم مع
أي عروض ترويجية أخرى
تطبق فترات انقطاع محددة
يجب تقديم بطاقة الهوية
عند الدفع عند الحجز يجب
على العميل أن يذكر أبشر

2021-12-31

2020-10-27

2019-09-22

مكان واحد يضم شغف مشجعي ال عبي كرة
القدم ريال مدريد و التفاعل اإلجتماعي مكون من
طابقين وشاشتين ضخمتين ،مقهى ريال مدريد،
الشاطئ ،جميرا بيتش ريزيدنس هو املكان املثالي
للمباريات الحية ،والطعام الرائع ،بما في ذلك
وجبة اإلفطار ،كل ذلك في حين تتمتع بموقع على
شاطئ البحر .تضمن املجموعة الواسعة من
بضائع ريال مدريد ،بما في ذلك أكثر من  40قطعة
ً
حصريا ،منح جميع
من التذكارات املوقعة
املتسوقين ومرتادي املطعم تجربة كرة القدم
النهائية .كما يستضيف مقهى ريال مدريد
مجموعة متنوعة من الفعاليات وهو مكان شهير
لحفالت أعياد امليالد من جميع األعمار.

-

استمتع بخصم  %15على
جميع بضائع ريال مدريد في
متجر ريال مدريد

خصم  ٪15على جميع خدمات
براوز كاملة السعر

مطعم ومقهى ريال مدريد

براوز

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
مديكلينيك مدينة زايد
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪30على الليزك (
تصحيح النظر بالليزر)

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

مديكلينيك مدينة زايد

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-29

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,غياثي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك غياثي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪30على الليزك (
تصحيح النظر بالليزر)

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك بوادي

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪30على الليزك (
تصحيح النظر بالليزر)

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,اليحر

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك اليحر

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك املدار

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪30على الليزك (
تصحيح النظر بالليزر)

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,فلج هزاع

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك زاخر

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,الجيمي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك فرع
مستشفى الجوهرة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪30على الليزك (
تصحيح النظر بالليزر)

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك فرع
مستشفى العين

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك املعمورة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
ميديكلينيك مدينة خليفة
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك مدينة خليفة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ميديكلينيك مدينة خليفة
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك مدينة خليفة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك مدينة خليفة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية ميديكلينيك مدينة خليفة
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان ميديكلينيك مدينة خليفة

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ميديكلينيك مدينة خليفة
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae
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مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
ميديكلينيك مدينة خليفة
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae
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وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك مدينة خليفة
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الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae
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ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة
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ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات
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وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae
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املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك بني ياس

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك مصفح

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
ميديكلينيك مستشفى
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
طريق املطار
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة ميديكلينيك مستشفى
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
طريق املطار
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك مستشفى
طريق املطار

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
ميديكلينيك مستشفى
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
النور الطبي
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة ميديكلينيك مستشفى
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
النور الطبي
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة.

ميديكلينيك اريبين
رينشيس

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

ميديكلينيك مستشفى
النور الطبي

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك اريبين
رينشيس

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-22

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك اريبين
رينشيس

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeالتقويمية والجراحة الترقيعية.

ميديكلينيك اريبين
رينشيس

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التقويمية والجراحة الترقيعية
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من خصم  ٪ 30على تنظيف الوجه
مع استشارة مجانية لجراحة
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
التجميل
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

2019-09-19

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪30على الليزك تصحيح
النظر بالليزر
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

ميديكلينيك معيصم

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحاملي 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .إثبات
الهوية مطلوب لالستفادة من
العروض .3 .يتعين على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
أسرة الوريث وتقديم البطاقة
اإللكترونية لالستفادة من
الخدمات املخفضة .4 .يمكن
الجمع بين هذا العرض وأي
عرض ترويجي أو خصم آخر
ينطبق على املرض ى الذين
.يدفعون ً
ذاتيا فقط

2021-12-31

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم  ٪20على أفضل سعر
للغرفة خصم  ٪20على
املأكوالت واملشروبات -
املطاعم

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

يرجى االتصال بالفندق -
مباشرة وطلب خصم أبشر
 ٪لحجز الغرفة  -خصم 20
على أفضل األسعار املتاحة
على جميع أنواع الغرف

2022-01-07

2019-09-19

2019-09-22

2021-01-07

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم نهج
الرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير أفضل
املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات املعايير
الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

يمكنك االستمتاع على الشاطئ بالرياضات املائية
املمتعة أو في املسبح مع املشروبات الطازجة في
املطعم.

استمتع بإقامتك في كنال سينترال الخليج التجاري
 ،مع مناظر خالبة للمدينة  ،وقناة دبي  ،وبرج
خليفة.

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية

خصومات أبشر

خصومات الشتاء

ميديكلينيك معيصم

فندق رويال سنترال
النخلة

فندق كنال سنترال بزنس
باي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

السعر يشمل جميع الضرائب
مع اإلفطار السعر لشخصين

2022-01-07

2021-01-07

استمتع بإقامتك في كنال سينترال الخليج التجاري
 ،مع مناظر خالبة للمدينة  ،وقناة دبي  ،وبرج
خليفة.

خصومات الصيف

فندق كنال سنترال بزنس
باي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة
السعديات
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

سياحة و سفر

موقع الكتروني

عروض فنادق دبي بيتش1-
التفاصيل • :خصم إضافي
بنسبه  %5علي سعر االقامه
في االمارات لجميع فئات
الغرف • خصم  %10علي
املاكوالت واملشروبات في جميع
املطاعم يسري العرض علي
برج العرب جميرا  ،فندق
 ،جميرا بيتش  ،جميرا النسيم
جميرا القصر  ،جميرا دار
املصيف  ،جميرا مينا السالم
عروض فنادق مدينه دبي 2.
التفاصيل • :خصم إضافي
بنسبه  %5علي سعر االقامه
في االمارات لجميع فئات
النادي واالجنحه • خصم
علي املاكوالت 10%
واملشروبات في جميع املطاعم
يسري العرض علي جميرا •
أبراج االمارات وفندق جميرا
كريك سايد • يجب علي
الضيوف التعرف علي
أنفسهم كاعضاء في ابشر عند
اجراء الحجز ويجب تقديم
بطاقة أبشر اإلفتراضية
الخاصة بهم في املكان
• .لالستفادة من العرض
سيتم احتساب التكلفة
الكاملة للضيوف الذين ال
يقدمون بطاقة
أبشراإلفتراضية من ابشر في
الفندق • .خصم  %10علي

2021-12-31

2020-10-19

جميرا للفنادق واملنتجعات هي شركة فخمة راقية
لها تأثير واضح على سوق الضيافة العاملي على
مدار العقدين املاضيين .غيرت جميرا الطريقة التي
يتم تعريف الرفاهية على أنها تجسدها في فندقها
الرائد  ،برج العرب جميرا -1 .فنادق شاطئ دبي -2
فنادق مدينة دبي  -3جميرا في أبراج االتحاد -4
جميرا في منتجع جزيرة السعديات  -5فنادق
ومنتجعات جميرا حول العالم  -6حديقة وايلد عروض جميرا الحصرية تصل
حتى 10%
وادي املائية

مجموعة جميرا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشرقبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

سياحة و سفر

موقع الكتروني

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-10-27

2020-10-27

الزهور هي أفضل هدية من الطبيعة للبشرية التي
تساعدنا على التعبير عن العديد من العواطف
خصم  %10على جميع املنتجات
دون التحدث بكلمة واحدة.

يقع منتجع راديسون بلو الفجيرة في الفجيرة على
بعد  500متر من الشاطئ الخاص  ،بالقرب من
وسط مدينة دبا وعلى بعد  90دقيقة فقط من
دبي .يمكن للضيوف االستمتاع بمناظر جبال
الحجر القريبة والقرب من مناطق الجذب
السياحي مثل مسجد البدية ومتنزه مدهب مع خصم  ٪ 20على أفضل أسعار
لكل الغرف املتاحة
ينابيع املياه املعدنية الشافية.

روز متحف الزهور
والشوكوالتة

منتجع راديسون بلو
الفجيرة

دبي ,دبي ,الوصل

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

ادخل إلى سالط بوتيك سيتي ووك  ،وستشعر
وكأنك اكتشفت واحة خصبة وهادئة .فكر في
حدائق الجدران التي تضيف املساحات الخضراء
املهدئة وأثاث املقهى من الخشب الفاتح والبالط
املزخرف البسيط واملوظفين املبتسمين الذين
سيرحبون بك للجلوس والبقاء لفترة من الوقت.
كما يوحي اسمه  ،يتخصص سالط بوتيك  -دبي -
مثل الفروع في أبو ظبي والكويت والبحرين  -في
السلطات .هناك أكثر من  10سلطات لالختيار من
بينها  ،من اليونانية الكالسيكية إلى الفتوش
اإلقليمية وغير العادية مثل الخوخ واألفوكادو.
كما يقدمون سلطات املعكرونة اللذيذة وكذلك
الدجاج الغني بالبروتين وشرائح اللحم أو املأكوالت
البحرية .ولكن بالنسبة ألولئك الذين يريدون ً
شيئا
أكثر أهمية  ،هناك العديد من الساليدر والبرغر
والسندويتشات ً
خصم  %15على جميع املنتجات مطعم سالد البوتيكي
أيضا.

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪10على حزم جلسات
عسر القراءة وصعوبات التعلم
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪10على جلسات عالج
التغذية
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪ 10على التغذية العالج
 اإلستشاره املبدئيةعام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
خصم  ٪10على باقات عالج
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
الرؤية
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
خصم  ٪ 10على تقييم الرؤية
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪10على باقات العالج
املنهي
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪ 20على تقييم العالج
الوظيفي
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪ 10على حزم الكالم
واللغة
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪20على تقييم الكالم
واللغة
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
خصم  ٪ 10على حزم العالج أبا
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
شراء واحدة احصل على قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

نسبة الخصم

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
عام.

خصم  ٪ 20على لقاءات أبا
إنتيك

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪ 10على خدمات العالج
النفس ي.
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
عام.

خصم  ٪20على تقييم
اضطراب التعلم املحدد

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل خصم  ٪ 20على التقييم متعدد
التخصصات
عام.

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-10-17

2019-09-18

ال تنخدع باسم جمهورية الشوكوالته .هذه
الحلويات تبيع جميع أنواع الحلويات واملعجنات
مع الذوق امللكي .ومع ذلك ،فإن الضيوف الذين
ليس لديهم أسنان حلوة سوف تكون أيضا قادرة
على العثور على ش يء ألنفسهم ،مع مجموعة غنية
خصم  %15على جميع املنتجات شوكوالتة ريبابليك كافيه
من األطباق اللذيذة لالختيار من بينها.

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
عام.

خصم  ٪ 20على تقييم علم
النفس الشامل

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-18

2019-09-18

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
خصم  ٪ 20على التقييم األولي.
عام.

ُ
يقدم فريق الطعام في بيت افي املأكوالت العربية
التقليدية ،من أسياخ اللحوم واألسماك إلى
اليخنات الشهية وأطباق األرز .ويمكن ألولئك
الذين لديهم أسنان حلوة االستمتاع أيضا
بمجموعة من الحلويات .في حين أن الرعاة
مدعوون لتذوق وجباتهم في املوقع ،في الداخل
والخارج على حد سواء ،يمكن ألولئك الذين
يفضلون تناول الطعام في املنزل استخدام خدمات
الوجبات الجاهزة والتوصيل.

خصم  %20على القائمة

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

مطاعم بيت أومي

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة عند مقدم
الخدمة  -2ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-18

2019-09-17

مركز التدخل الطبي املبكر للطفل في دبي هو مركز
متخصص للغاية يركز على جميع جوانب تطور
الطفل من الوالدة وحتى ً 18
عاما .نحن نقدم
التقييمات التنموية والنفسية  ،وخدمات العالج ،
ودعم االحتياجات الخاصة ومجموعة متنوعة من
البرامج لألطفال الذين يحتاجون إلى التدخل
املبكر في التعلم أو السلوك .تشدد املقاربة الفريدة
للمراكز الطبية للتدخل املبكر لألطفال على
الخدمات الفردية لألطفال واألسر التي تدمج
أهمية الصحة والعافية والثقافة واألسرة واللغة
واملجتمع وكيف تساهم في تنمية الطفل بشكل
خصم  ٪ 10على برنامج العالج
عام.

محطة السكر وامللح املعجنات الطازجة والكعك
والقهوة والهدايا والزهور
خصم  %20على جميع املنتجات

املركز الطبي للتدخل
املبكر لألطفال

محطة السكر وامللح

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
من الخدمات املخفضة .4 .ال
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط خصم  ٪ 20على خدمات العالج مستشفى ميديكلينيك
ويلكير
الطبيعي
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 40على حزم
الفحوصات الطبية.

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-24

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪30على الليزك (
تصحيح النظر بالليزر).

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 30على الوجه مع
استشارة مجانية لجراحة
التجميل.

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
مستشفى ميديكلينيك
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ويلكير
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeخصم  ٪ 20على تقويم األسنان

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
مستشفى ميديكلينيك
خصم  ٪ 20على اإلجراءات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ويلكير
ومرافقها ،يرجى زيارة  .www.mediclinic.aeالتقويمية والجراحة الترقيعية.

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20طب األسنان.

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على إجراءات
العيادات الخارجية بما فيها
االستشارات.

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

2020-10-27

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
خصم  ٪ 20على الفحوصات
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
املختبرية.
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

دبي ,دبي ,القرهود

طب

نسبة الخصم

العرض حصري لحامل 1.
بطاقة أبشر واألعضاء
املباشرين فقط .2 .يجب
إثبات الهوية لالستفادة من
العروض .3 .يجب على حامل
بطاقة أبشر مرافقة أفراد
العائلة الوريثة وتقديم بطاقة
الهوية اإللكترونية لالستفادة
.من الخدمات املخفضة4 .
يمكن الجمع بين هذا العرض
وأي عرض ترويجي أو خصم
آخر وينطبق على املرض ى
.الذين يدفعون أنفسهم فقط

2022-10-31

عجمان ,عجمان ,الجرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2020-10-27

2019-09-17

تدير ميديكلينيك الشرق األوسط سبعة
مستشفيات و 20عيادة تضم أكثر من  900سرير
للمرض ى الداخليين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .تضع ميديكلينيك العلوم في صميم
نهجالرعاية الذي تتبعه ،مع التركيز على توفير
أفضل املرافق املمكنة مع التكنولوجيا ذات
املعايير الدولية ،مدعومة بالخبرة الطبية السليمة
وتعاطف موظفي التمريض التابعين لها .ملزيد من
املعلومات حول ميديكلينيك الشرق األوسط
ومرافقها ،يرجى زيارة .www.mediclinic.ae

خصم  ٪ 20على خدمات
األشعة.

الوردة الذهبية الشوكوالتة الفاخرة مع ملسة
الزهور  ..باقات من وارد املصيد من آريس تجهيز
غرف الزفاف تجهيز غرف األطفال توزيع املواليد
الحفالت املوسيقية وكوخ يقع في عجمان  -الجرف خصم  %20على جميع املنتجات

مستشفى ميديكلينيك
ويلكير

زهور الورد الذهبي
والشوكوالتة

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-17

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-17

2019-09-16

الشوكوالتة الفاخرة مع ملسة الزهور  ..تأتي إلى
قصة العاطفة لدينا

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

خصم  %15على جميع
املنتجات فوق  100درهم

خصم  %20على دولتش ي

ذا بي فالورز والشوكوالتة

ريتز كارلتون

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-16

2019-09-16

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

خصم  ٪20على سورسو

خصم  ٪ 20على ألبا

ريتز كارلتون

ريتز كارلتون

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-16

2019-09-16

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

خصم  ٪20على الفريسكو

خصم  %20على جيورنوت

ريتز كارلتون

ريتز كارلتون

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-10-25

2019-09-16

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

خصم  ٪20على امليجانا

خصم  %20على الصياغة

ريتز كارلتون

ريتز كارلتون

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-16

2019-09-16

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار.

خصم  ٪ 20على لي جيانغ

خصم  ٪ 20على السبا

ريتز كارلتون

ريتز كارلتون

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-16

2019-09-16

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
خصم  ٪ 20على النادي الصحي
الشمس في ضوء النهار.

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
خصم  ٪ 20على أسعار الغرف
الشمس في ضوء النهار.

ريتز كارلتون

ريتز كارلتون

عجمان ,عجمان ,الجرف

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,الجرف

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-16

2019-09-16

يقع مركز ليفل لتجميل السيدات في عجمان ،
ويهدف مصففو الشعر والجمالون إلى جعل
عمالئهم يشعرون بالتدليل من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف وعالجات السبا وعالجات الوجه والجيل.
ماني-القدم.

خصم  ٪15على الفيشل

يقع مركز ليفل لتجميل السيدات في عجمان ،
ويهدف مصففو الشعر والجمالون إلى جعل
عمالئهم يشعرون بالتدليل من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف وعالجات السبا وعالجات الوجه والجيل.
ماني-القدم.

خصم  ٪ 15على خدمات
األظافر

مركز ليفل لتجميل
السيدات

مركز ليفل لتجميل
السيدات

عجمان ,عجمان ,الجرف

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-11-09

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2020-11-09

2019-09-15

يقع مركز ليفل لتجميل السيدات في عجمان ،
ويهدف مصففو الشعر والجمالون إلى جعل
عمالئهم يشعرون بالتدليل من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف وعالجات السبا وعالجات الوجه والجيل .خصم  ٪ 15على جميع خدمات
الحمام
ماني-القدم.

مركز ليفل لتجميل
السيدات

فندق الخوري أتريوم ،البرشاء يقع فندق الخوري
أتريوم في قلب مدينة دبي الجديدة ،وهو قريب من
مول اإلمارات ومناطق األعمال املركزية مما يجعله
الخيار األول للمسافرين بغرض األعمال والترفيه
على حد سواء .استمتع بسهولة الوصول إلى مركز
دبي الدولي للمعارض واملؤتمرات ،ومطار دبي
الدولي ومطار آل مكتوم الدولي ،وموقع إكسبو
 ،2020وميناء جبل علي ومناطق املنطقة الحرة.
ً
كما يقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرا على
األقدام من محطة مترو شرف دي جي * .للتواصل
رقم التيلفون و الواتس اب 0555504388:
خصم  %20على سعر الغرفة
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري أتريوم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

فندق الخوري أتريوم ،البرشاء يقع فندق الخوري
أتريوم في قلب مدينة دبي الجديدة ،وهو قريب من
مول اإلمارات ومناطق األعمال املركزية مما يجعله
الخيار األول للمسافرين بغرض األعمال والترفيه
على حد سواء .استمتع بسهولة الوصول إلى مركز
دبي الدولي للمعارض واملؤتمرات ،ومطار دبي
الدولي ومطار آل مكتوم الدولي ،وموقع إكسبو
 ،2020وميناء جبل علي ومناطق املنطقة الحرة.
ً
كما يقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرا على
األقدام من محطة مترو شرف دي جي * .للتواصل
خصم  %15على املشروبات و
رقم التيلفون و الواتس اب 0555504388:
املأكوالت
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري أتريوم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

فندق الخوري أتريوم ،البرشاء يقع فندق الخوري
أتريوم في قلب مدينة دبي الجديدة ،وهو قريب من
مول اإلمارات ومناطق األعمال املركزية مما يجعله
الخيار األول للمسافرين بغرض األعمال والترفيه
على حد سواء .استمتع بسهولة الوصول إلى مركز
دبي الدولي للمعارض واملؤتمرات ،ومطار دبي
الدولي ومطار آل مكتوم الدولي ،وموقع إكسبو
 ،2020وميناء جبل علي ومناطق املنطقة الحرة.
ً
كما يقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرا على
األقدام من محطة مترو شرف دي جي * .للتواصل
رقم التيلفون و الواتس اب 0555504388:
خصم  %15على غسيل الثياب
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري أتريوم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

فندق الخوري أتريوم ،البرشاء يقع فندق الخوري
أتريوم في قلب مدينة دبي الجديدة ،وهو قريب من
مول اإلمارات ومناطق األعمال املركزية مما يجعله
الخيار األول للمسافرين بغرض األعمال والترفيه
على حد سواء .استمتع بسهولة الوصول إلى مركز
دبي الدولي للمعارض واملؤتمرات ،ومطار دبي
الدولي ومطار آل مكتوم الدولي ،وموقع إكسبو
 ،2020وميناء جبل علي ومناطق املنطقة الحرة.
ً
كما يقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرا على
األقدام من محطة مترو شرف دي جي * .للتواصل
رقم التيلفون و الواتس اب 0555504388:
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

خصم  %20على السبا

فندق الخوري أتريوم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

الخوري للشقق الفندقية ,البرشاء "يقع الفندق في
قلب املدينة املبهجة التي تقع في البرشاء  ،1على
بعد نزهة واحدة من مول اإلمارات والتزلج على
الجليد في دبي وعلى طول شارع الشيخ زايد ،مما
يوفر املعالم السياحية التي ال بد من زيارتها
بسهولة .كما أنه يقع على مقربة من مدينة دبي
لإلعالم ،ومدينة دبي لإلنترنت ،ومرس ى دبي ،مما
يجعلها مثالية إلقامتك القصيرة واحتياجات
اإلقامة الطويلة .تتميز الشقق الفندقية بطراز
عصري ومليء باللمسات الفريدة ،وتضم ً
شققا
أنيقة وأنيقة ومريحة * .للتواصل رقم التيلفون و
الواتس اب 0555504388:
خصم  %20على سعر الغرفة الخوري للشقق الفندقية
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

الخوري للشقق الفندقية ,البرشاء "يقع الفندق في
قلب املدينة املبهجة التي تقع في البرشاء  ،1على
بعد نزهة واحدة من مول اإلمارات والتزلج على
الجليد في دبي وعلى طول شارع الشيخ زايد ،مما
يوفر املعالم السياحية التي ال بد من زيارتها
بسهولة .كما أنه يقع على مقربة من مدينة دبي
لإلعالم ،ومدينة دبي لإلنترنت ،ومرس ى دبي ،مما
يجعلها مثالية إلقامتك القصيرة واحتياجات
اإلقامة الطويلة .تتميز الشقق الفندقية بطراز
عصري ومليء باللمسات الفريدة ،وتضم ً
شققا
أنيقة وأنيقة ومريحة * .للتواصل رقم التيلفون و
خصم  %15على املشروبات و
الواتس اب 0555504388:
الخوري للشقق الفندقية
املأكوالت
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

دبي ,دبي ,الوصل

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

2019-09-15

الخوري للشقق الفندقية ,البرشاء "يقع الفندق في
قلب املدينة املبهجة التي تقع في البرشاء  ،1على
بعد نزهة واحدة من مول اإلمارات والتزلج على
الجليد في دبي وعلى طول شارع الشيخ زايد ،مما
يوفر املعالم السياحية التي ال بد من زيارتها
بسهولة .كما أنه يقع على مقربة من مدينة دبي
لإلعالم ،ومدينة دبي لإلنترنت ،ومرس ى دبي ،مما
يجعلها مثالية إلقامتك القصيرة واحتياجات
اإلقامة الطويلة .تتميز الشقق الفندقية بطراز
عصري ومليء باللمسات الفريدة ،وتضم ً
شققا
أنيقة وأنيقة ومريحة .للتواصل رقم التيلفون و
الواتس اب 0555504388:
خصم  %15على غسيل الثياب الخوري للشقق الفندقية
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري التنفيذي ،الوصل يتميز الفندق
بجمال نعمة دبي وجاذبيتها الدائمة مع أجواء
الدفء والراحة في أجواء عصرية ،ويقع الفندق في
املناطق املحيطة بالوصل في منطقة الساتوة .إنه
على بعد لحظات فقط من مناطق الجذب
الرئيسية في وسط املدينة مثل مركز دبي التجاري
العاملي ،شاطئ جميرا ،بوكس بارك وغيرها من
الحدائق العائلية الشهيرة ،دبي مول ،برج خليفة
وبجوار املستشفى اإليراني ،مكان ال تشوبه شائبة
لالسترخاء واالسترخاء بعد يوم حافل من األعمال
خصم  %20على سعر الغرفة فندق الخوري التنفيذي
أو الترفيه في جميع أنحاء املدينة

دبي ,دبي ,الوصل

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-09-15

فندق الخوري التنفيذي ،الوصل يتميز الفندق
بجمال نعمة دبي وجاذبيتها الدائمة مع أجواء
الدفء والراحة في أجواء عصرية ،ويقع الفندق في
املناطق املحيطة بالوصل في منطقة الساتوة .إنه
على بعد لحظات فقط من مناطق الجذب
الرئيسية في وسط املدينة مثل مركز دبي التجاري
العاملي ،شاطئ جميرا ،بوكس بارك وغيرها من
الحدائق العائلية الشهيرة ،دبي مول ،برج خليفة
وبجوار املستشفى اإليراني ،مكان ال تشوبه شائبة
لالسترخاء واالسترخاء بعد يوم حافل من األعمال
أو الترفيه في جميع أنحاء املدينة * للتواصل رقم
خصم  %15على املشروبات و
التيلفون و الواتس اب 0555504388:
املأكوالت
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

فندق الخوري التنفيذي

دبي ,دبي ,الوصل

سياحة و سفر

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2019-09-15

2021-01-18

فندق الخوري التنفيذي ،الوصل يتميز الفندق
بجمال نعمة دبي وجاذبيتها الدائمة مع أجواء
الدفء والراحة في أجواء عصرية ،ويقع الفندق في
املناطق املحيطة بالوصل في منطقة الساتوة .إنه
على بعد لحظات فقط من مناطق الجذب
الرئيسية في وسط املدينة مثل مركز دبي التجاري
العاملي ،شاطئ جميرا ،بوكس بارك وغيرها من
الحدائق العائلية الشهيرة ،دبي مول ،برج خليفة
وبجوار املستشفى اإليراني ،مكان ال تشوبه شائبة
لالسترخاء واالسترخاء بعد يوم حافل من األعمال
أو الترفيه في جميع أنحاء املدينة * للتواصل رقم
التيلفون و الواتس اب 0555504388:
خصم  %15على غسيل الثياب فندق الخوري التنفيذي
ahmed.rabea@alkhooryhotels.com

تعتبر حديقة الشارقة للدهانات واحدة من أرقى"
حدائق كرة الطالء في املنطقة حيث أنها تضع
املعايير العاملية الشهيرة لذلك سواء كنت تبحث
عن حدث الشركات ،عذر الطالق النار أصدقائك
،أو ربما عيد ميالد خاص من أحد أفراد أسرته خصم  %10على باقات كرات
الطالء
".يجب أن تكون كرة الطالء أول مكاملة اتصال

نادي الشارقة للغولف
والرماية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

مطاعم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

ارتفاع سبا هو منتجع صحي في املناطق الحضرية
تقديم خدمات متنوعة .تغليف جوهر العالمة
التجارية االرتفاع ،االرتفاع مرادف لخدمة العمالء
املتميزة ،ومنتجع صحي االبتكار وخدمات التجميل
وتجربة العمالء ال مثيل لها .االرتفاع هو لتجربة
نمط الحياة.

خصم  %10على ارتفاع سبا
الذكور واإلناث

'،سميت على اسم الكلمة اإليطالية ل 'الحواس"
لدينا مجموعة لذيذة من األطباق األصيلة
والحديثة سوف تكون على يقين من إرضاء جميع
،االحتياجات الذواقة الخاصة بك .انظر ،رائحة
وتذوق طريقك من خالل مناطق إيطاليا في حين
تعاني لدينا وصفات القلبية واملصنوعة يدويا التي
هي مثالية للمشاركة مع األصدقاء .من املعكرونة
إلى البيتزا ،بانيني إلى السلطات ،جنبا إلى جنب مع
الحلويات ارضاء العين ،قائمتنا يستخدم فقط
املكونات الطازجة .االستماع ويشعر أجواء أثناء
الجلوس على شرفة رائع يطل على الخضر ملعب
تكون وجهة تناول  Sensiالغولف ،واسمحوا
" .الطعام املقبل الخاص بك

خصم  %10في سينس ي

نادي الشارقة للغولف
والرماية

نادي الشارقة للغولف
والرماية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

ميدان الرماية الداخلي في نادي الشارقة للجولف"
والرماية تفتخر لتكون واحدة من أفضل في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .يضم  25و  50متر
األملانية نطاقات التكنولوجيا يمكنك التمتع
مجموعة واسعة من املسدسات والبنادق
واملسدسات من مختلف العالمات التجارية
الدولية مثل بيريتا ،غلوك ،سيغ ساور ،وغيرها
الكثير .تتمتع املجموعة بأجواء ودية ومريحة مع
السالمة باعتبارها واحدة من املتطلبات املسبقة
ً
العليا .نحن أيضا توفر لك مدرب سالمة شخص ي
ومدرب تدريبا كامال سيكون معك في جميع األوقات
".في ساحة الرماية

خصم  ٪10في اطالق النار
بندقية الهواء

في نادي الشارقة للجولف والرماية لدينا العديد"
من مالعب الرماية التي سوف يأخذك من كونها
مبتدئا كامال لتصبح مطلق النار حاد .جميع
دوراتنا معتمدة وعند االنتهاء من الدورة سوف
تحصل على شهادة إتمام .يتم تقديم الدورات من
قبل املهنيين املدربين الذين سوف يأخذك من
خالل املستويات .سوف تتعلم كل ما تحتاج إلى
،معرفته من تفكيك سالح ،وتحديد املواقع
واملوقف ،والتنفس واملواقف التكتيكية الطالق
" .النار

خصم  %10على مضمار
الرماية بعيون الثيران

نادي الشارقة للغولف
والرماية

نادي الشارقة للغولف
والرماية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-18

2021-01-18

2021-10-17

االرتفاع هو أكثر من مجرد ممارسة ،بل هو نهج"
للحياة .إنها فلسفة وإيمان بأن أنماط الحياة
املتوازنة واملتوازنة تؤدي إلى أشخاص أكثر صحة
وحيوية لديهم املزيد من الطاقة واملوقف الصحيح
للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم .في االرتفاع نحن
تلبية لجميع أفراد األسرة من خالل مجموعة
،متنوعة من اللياقة البدنية والحلول الصحية
واألنشطة في مرافق للدولة من الفن في جو
خصم  %10على العضوية
ديناميكي وممتع .كل شخص لديه احتياجات
السنوية في الصحة والترفيه
" .الصحة واللياقة البدنية الخاصة به

شركة مطبخي تأسست سنه  2018تصنيع
وتركيب املطابخ بأنواعها خشب او املونيوم تصنيع
وتركيب الخزائن بانواعها خشب او املونيوم و
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
كوانترات املغاسل.

نادي الشارقة للغولف
والرماية

مطبخي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

يوفر مركز الصحة الطبيعي الطبي خدمات
الرعاية الصحية .يدير املرفق شبكة من العيادات
واألطباء لتوفير رعاية املرض ى الخارجيين  ،خدمات
األمراض الجلدية والعناية باألسنان .يقدم مركز
الصحة الطبيعي الطبي خدمات للمرض ى في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن موجودون في
القطاع مدينة محمد بن زايد في والية أبو ظبي.

خصم  ٪ 40على عالجات
خدمات طب األسنان

يوفر مركز الصحة الطبيعي الطبي خدمات
الرعاية الصحية .يدير املرفق شبكة من العيادات
واألطباء لتوفير رعاية املرض ى الخارجيين  ،خدمات
األمراض الجلدية والعناية باألسنان .يقدم مركز
الصحة الطبيعي الطبي خدمات للمرض ى في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن موجودون في
القطاع مدينة محمد بن زايد في والية أبو ظبي.

خصم  ٪ 40على عالجات
خدمات ديرما

مركز الصحة الطبيعية
الطبي

مركز الصحة الطبيعية
الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

يوفر مركز الصحة الطبيعي الطبي خدمات
الرعاية الصحية .يدير املرفق شبكة من العيادات
واألطباء لتوفير رعاية املرض ى الخارجيين  ،خدمات
األمراض الجلدية والعناية باألسنان .يقدم مركز
الصحة الطبيعي الطبي خدمات للمرض ى في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن موجودون في
القطاع مدينة محمد بن زايد في والية أبو ظبي.

خصم  ٪40على عالجات
التخسيس

مركز الصحة الطبيعية
الطبي

يوفر مركز الصحة الطبيعي الطبي خدمات
الرعاية الصحية .يدير املرفق شبكة من العيادات
واألطباء لتوفير رعاية املرض ى الخارجيين  ،خدمات
األمراض الجلدية والعناية باألسنان .يقدم مركز
الصحة الطبيعي الطبي خدمات للمرض ى في
مركز الصحة الطبيعية
اإلمارات العربية املتحدة .نحن موجودون في
الطبي
القطاع مدينة محمد بن زايد في والية أبو ظبي .خصم  ٪ 40على عالجات الليزر

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-09-12

2019-09-12

يوفر مركز الصحة الطبيعي الطبي خدمات
الرعاية الصحية .يدير املرفق شبكة من العيادات
واألطباء لتوفير رعاية املرض ى الخارجيين  ،خدمات
األمراض الجلدية والعناية باألسنان .يقدم مركز
الصحة الطبيعي الطبي خدمات للمرض ى في
اإلمارات العربية املتحدة .نحن موجودون في
القطاع مدينة محمد بن زايد في والية أبو ظبي.

خصم  ٪40على عالجات
الفيشل

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه ،
وأظافر املاني جيليش.

عرض حصري للبروتين

مركز الصحة الطبيعية
الطبي

صالون اوشن ويفز

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه ،
وأظافر املاني جيليش.

عرض حصري للكيراتين

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
عرض حصري  5جلسات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه ،
تدليك ملدة ساعة لكامل الجسم
وأظافر املاني جيليش.

صالون اوشن ويفز

صالون اوشن ويفز

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه ،
وأظافر املاني جيليش.

عرض حصري  5جلسات
عالجات قناع الشعر

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه  ،عرض حصري  5جلسات عالج
بالزيت الساخن
وأظافر املاني جيليش.

صالون اوشن ويفز

صالون اوشن ويفز

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه  ،عرض حصري  5جلسات عالج
األلوة فيرا
وأظافر املاني جيليش.

صالون اوشن ويفز

يقع صالون التجميل هذا في مكان مناسب في قلب
جميرا  ،في الطابق األول في جي  3مول .يهدف
مصففو الشعر واملدربين إلى جعل عمالئهم
يشعرون بأنهم مدللين من الرأس إلى أخمص
القدمين مع مجموعة واسعة من الخدمات بما في
ذلك تصفيف الشعر  ،مع عالجات وملحقات
التكييف  ،وعالجات السبا  ،وعالجات الوجه  ،عرض حصري  5جلسات ضربة
جافة
وأظافر املاني جيليش.

صالون اوشن ويفز

أبوظبي ,ابو ظبي ,الشوامخ

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,الشوامخ

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

تتبع حضانة ليتل رينبو املوجودة في أبو ظبي
املناهج اإلنجليزية والعربية والفرنسية وتوفر
أفضل تعليم ملستقبلهم.

تتبع حضانة ليتل رينبو املوجودة في أبو ظبي
املناهج اإلنجليزية والعربية والفرنسية وتوفر
أفضل تعليم ملستقبلهم.

خصم  ٪ 17على االشتراك
السنوي

خصم  ٪ 17على االشتراك
الشهري

حضانة ليتل رينبو

حضانة ليتل رينبو

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

مركز بيوتي تري األيورفيدا الطبي الطبيعة  ،وتمنح
عقلك مز ًيدا من الهدوء الداخلي والسعادة األبدية
ً
لروحك في نهاية املطاف تحقق ً
صحيا.
جسما

2019-09-12

2019-09-12

عالوة على العالجات الطبية  ،األيورفيدا هي
أسلوب حياة نظام يومي وموسمي مع نظام غذائي
جيد وأعمال جيدة في كل حياة املرء ملمارسة.

مركز بيوتي تري األيورفيدا الطبي الطبيعة  ،وتمنح
عقلك مز ًيدا من الهدوء الداخلي والسعادة األبدية
ً
لروحك في نهاية املطاف تحقق ً
صحيا.
جسما
عالوة على العالجات الطبية  ،األيورفيدا هي
أسلوب حياة نظام يومي وموسمي مع نظام غذائي
جيد وأعمال جيدة في كل حياة املرء ملمارسة.

خصم  ٪25على بيوتي تري
للعناية بالسكري

خصم  ٪ 25على عالجات
الشيخوخة

مركز بيوتي تري
األيورفيدا الطبي

مركز بيوتي تري
األيورفيدا الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

مركز بيوتي تري األيورفيدا الطبي الطبيعة  ،وتمنح
عقلك مز ًيدا من الهدوء الداخلي والسعادة األبدية
ً
لروحك في نهاية املطاف تحقق ً
صحيا.
جسما

2019-09-12

2019-09-12

عالوة على العالجات الطبية  ،األيورفيدا هي
أسلوب حياة نظام يومي وموسمي مع نظام غذائي خصم  ٪ 25على األلم العقلي
والجسدي
جيد وأعمال جيدة في كل حياة املرء ملمارسة.

مركز بيوتي تري األيورفيدا الطبي الطبيعة  ،وتمنح
عقلك مز ًيدا من الهدوء الداخلي والسعادة األبدية
ً
لروحك في نهاية املطاف تحقق ً
صحيا.
جسما
عالوة على العالجات الطبية  ،األيورفيدا هي
أسلوب حياة نظام يومي وموسمي مع نظام غذائي
جيد وأعمال جيدة في كل حياة املرء ملمارسة.

خصم  ٪ 25على آالم الجسم

مركز بيوتي تري
األيورفيدا الطبي

مركز بيوتي تري
األيورفيدا الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,املزهر األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

مركز بيوتي تري األيورفيدا الطبي الطبيعة  ،وتمنح
عقلك مز ًيدا من الهدوء الداخلي والسعادة األبدية
ً
لروحك في نهاية املطاف تحقق ً
صحيا.
جسما

2019-09-12

2019-09-12

عالوة على العالجات الطبية  ،األيورفيدا هي
أسلوب حياة نظام يومي وموسمي مع نظام غذائي خصم  ٪25على عالجات إزالة
السموم
جيد وأعمال جيدة في كل حياة املرء ملمارسة.

مركز بيوتي تري
األيورفيدا الطبي

تأسست شركة نوران في عام  1991في السوق
املركزي القديم  ،في قلب أبو ظبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة  ،ويديرها السيد جاسم
سهرانافارد والتمويل .بدأت نوران من خالل تزويد
العمالء بأنسجة عالية الجودة وبأسعار معقولة.
ألكثر من ً 25
عاما  ،تمتعت نوران بثقة شعب دولة
اإلمارات العربية املتحدة وكذلك في جميع أنحاء
خصم  ٪ 20على إجمالي الفاتورة
العالم.

نوران للعبايات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

خصم  ٪ 30على إجراءات 1-
األسنان -2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-22

2019-09-12

2021-10-17

يعد مركز نيو كاسل الطبي ً
واحدا من أوائل
منشآت الرعاية الصحية األولية املرخصة والتي
تعترف بها وزارة الصحة في أبوظبي .يعتمد على
نظام الرعاية الصحية األولية املتبع في اململكة
املتحدة .نحن في مركز نيوكاسل الطبي نعتني
بمرضانا على الرغم من اعتماد االستشاريين
واكتساب خبراتهم وتدريبهم في الدول املتقدمة
املعروفة ً
جيدا مثل اململكة املتحدة وأستراليا
وكندا .الرعاية الصحية األولية هي النقطة
الرئيسية للرعاية املستمرة للمرض ى داخل نظام
الرعاية الصحية والتنسيق مع الرعاية املتخصصة
خصم  ٪30على الدفع النقدي
األخرى التي قد يحتاجها املريض.

مركز نيوكاسل الطبي

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

خصم  ٪20على املأكوالت
واملشروبات

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

ترفيه

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

2019-09-12

نادي الفرسان على الحلبة  ،على املاء أو على ظهور
الخيل  ،ومع ذلك  ،ستعثر على مجموعة واسعة
من املرافق الرياضية االستثنائية التي تجعل كل
يوما ً
يوم ً
مليئا بالتحدي واألداء .مع مجموعة من
أماكن تناول الطعام والطعام واملرطبات املمتازة
لالسترخاء وتنشيط نفسك  ،فإن الفرسان هو
املكان املناسب لقضاء كل لحظة فراغ.

خصم  ٪ 20على جميع
األنشطة الرياضية

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
العالمات التجارية.

خصم  %20علي خدمات
الواكس

منتجعات الفرسان
الرياضية الدولية

بالشر صالون و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-12

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
العالمات التجارية.

خصم  %20علي تسريحات
الشعر

بالشر صالون و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
خصم  %20علي خدمة االظافر
العالمات التجارية.

بالشر صالون و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
العالمات التجارية.

خصم  %30علي العالجات
الطبيعية

بالشر صالون و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
العالمات التجارية.

خصم  %30علي االستشوار

بالشر صالون و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
خصم  ٪30على الحمام املغربي
العالمات التجارية.

بالشر صالون و سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

بلشر صالون و سبا هي وجهتك الوحيدة التي تلبي
جميع احتياجات جمالك .يتكون فريقنا املوهوب
من فنانين مكياج معتمدين ومصممين للشعر
ً
محترفين وفن األظافر فضال عن خبراء التدليك.
تقدم بالشر خدمات ال مثيل لها وال تشوبها شائبة
خاصة في مجال تصفيف الشعر وعالجات الشعر
وفن األظافر .نحرص على استخدام منتجات ذات
مستوى عاملي لجميع عالجات الشعر .اتجه نحونا
من أجل عالج مريح للزيوت الساخنة  ،حالقة
الشعر  ،جافة  ،تلوين الشعر  ،وتدليل التاج
الخاص بك بالشر سبا الذي يقدم حمام مغربي
حيوي وعالجات املساج باستخدام املنتجات ذات
العالمات التجارية.

خصم  ٪ 30على املساج

بالشر صالون و سبا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

البقاء في غرفة جزئية 1-
مطلة على البحر - 2 .اإلفطار
والعشاء يوميا - 3 .طفالن
تحت سن ً 12
عاما يقيمون
ً
ويأكلون مجانا -4 .كتاب
بحلول  30سبتمبر 5 .2019تعتمد األسعار على إشغال
ً
الغرف املزدوجة ورهنا
 بالتوافر في وقت الحجز6 .مع مراعاة رسوم درهم
السياحة املطبقة على كل
 ،غرفة نوم في الليلة الواحدة
يتم تسويتها عند تسجيل
املغادرة -7 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -8 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -9 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

في دناتا نبقي العالم في الهواء .من خدمات املناولة استمتع بإقامة لليلة واحدة في
األرضية والبضائع إلى خدمات الطيران والسفر  ،منتجع سانت ريجيس جزيرة
السعديات
نحن بجانبك لتجربة السفر بأكملها.

دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

البقاء في غرفة مطلة على 1-
فيرمونت -2 .اإلفطار ًيوميا3 .
عرض سعر حصري4 .كتاب بحلول  30سبتمبر
تعتمد األسعار على 2019. 5-
ً
إشغال الغرف املزدوجة ورهنا
 بالتوافر في وقت الحجز6 .مع مراعاة رسوم درهم
السياحة املطبقة على كل
 ،غرفة نوم في الليلة الواحدة
يتم تسويتها عند تسجيل
املغادرة -7 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -8 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -9 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

في دناتا نبقي العالم في الهواء .من خدمات املناولة
األرضية والبضائع إلى خدمات الطيران والسفر  ،استمتع بإقامة لليلة واحدة في
فيرمونت الفجيرة بيتش ريزورت
نحن بجانبك لتجربة السفر بأكملها.

دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

البقاء في غرفة ديلوكس 1-
بالكوني -2 .اإلفطار ًيوميا3 .
طفل واحد تحت سن 12
ً
سنة يبقى ويأكل مجانا4 .كتاب بحلول  30سبتمبر
تعتمد األسعار على 2019. 5-
ً
إشغال الغرف املزدوجة ورهنا
 بالتوافر في وقت الحجز6 .مع مراعاة رسوم درهم
السياحة املطبقة على كل
 ،غرفة نوم في الليلة الواحدة
يتم تسويتها عند تسجيل
املغادرة -7 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -8 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -9 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

في دناتا نبقي العالم في الهواء .من خدمات املناولة استمتع بإقامة لليلة واحدة في
فندق وسبا أنانتارا القرم
األرضية والبضائع إلى خدمات الطيران والسفر ،
الشرقي
نحن بجانبك لتجربة السفر بأكملها.

دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

البقاء في فيال الشاطئ1- 2 .اإلفطار ً
يوميا  -3احجز
بحلول  30سبتمبر 4 .2019تعتمد األسعار على إشغال
ً
الغرف املزدوجة ورهنا
 بالتوافر في وقت الحجز5 .مع مراعاة رسوم درهم
السياحة املطبقة على كل
 ،غرفة نوم في الليلة الواحدة
يتم تسويتها عند تسجيل
املغادرة -6 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -7 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -8 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

في دناتا نبقي العالم في الهواء .من خدمات املناولة
األرضية والبضائع إلى خدمات الطيران والسفر  ،استمتع بإقامة لليلة واحدة في
جزيرة زايا نوراي
نحن بجانبك لتجربة السفر بأكملها.

دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

البقاء في غرفة ديلوكس1- 2 .اإلفطار ً
يوميا  -3تذكرة
دخول مجانية للمنتزه ليوم
واحد -4 .احجز بحلول 30
سبتمبر  .2019تستند
األسعار إلى إشغال الغرف
املزدوجة وهي رهن بالتوافر في
وقت الحجز -6 .يخضع رسوم
درهم السياحة املطبقة على
غرفة النوم في الليلة الواحدة
والتي يتم تسويتها عند ،
.تسجيل املغادرة

2022-01-18

2021-01-18

في دناتا نبقي العالم في الهواء .من خدمات املناولة استمتع بإقامة لليلة واحدة في
فندق البتا دبي أوتوغراف
األرضية والبضائع إلى خدمات الطيران والسفر ،
كوليكشن
نحن بجانبك لتجربة السفر بأكملها.

دناتا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

للحجز اتصل على 376 04
 4433أو البريد اإللكتروني
GTS-MOHRE@dnata.com
أو االتصال بمقر السفر
الحكومي دناتا على 316 04
 6337أو البريد اإللكتروني
GTSHolidays@dnata.com
 .1دبي ،اإلمارات العربية
املتحدة سوفيتيل دبي ذا بالم
يتضمن • اإلقامة في شقة
بغرفة نوم واحدة • اإلفطار
والعشاء يوميا عرض خاص •
إقامة لشخصين أقل من 12
ً
سنة وتناول الطعام مجانا .2
أبو ظبي ،اإلمارات العربية
املتحدة جزيرة زايا نوراي
يتضمن • اإلقامة في
شاطئفيال • وجبة إفطار
يومية  .3الفجيرة ،اإلمارات
العربية املتحدة
فيرمونتالفجيه بيتش ريزورت
يتضمن • اإلقامة في غرفة
فيرمونت فيو • وجبة إفطار
يومية عرض خاص • عرض
أسعار حصري  .4دبي،
اإلمارات العربية املتحدة
فندق البتا دبي ،أوتوغراف
كوليكشن يتضمن • اإلقامة
في غرفة ديلوكس • وجبة
إفطار يومية عرض خاص •
مجانا يوم واحد تذكرة دخول
حديقة  .5أبو ظبي ،اإلمارات

2022-01-18

2021-01-18

في دناتا نبقي العالم في الهواء .من خدمات املناولة
األرضية والبضائع إلى خدمات الطيران والسفر ،
نحن بجانبك لتجربة السفر بأكملها.

سبتمبر الحصري اإلقامة
عروض تبدأ من  340درهم

دناتا

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

دبي ,دبي ,أم رمول
دبي ,دبي ,أم هرير األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض خاصة أو
عروض ترويجية أخرى 3العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

املطالبة بخصم أبشر في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض خاصة أو
عروض ترويجية أخرى 3العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-11

2019-09-11

يونايتيد نيود .أحذية مصممة مستوحاة من
محيطنا املعماري لتجلب لك منتجات فريدة من
نوعها مع موقف بديل .تأسست في عام ،2003
جنبا إلى جنب مع جلهاد كالرك صانع األحذية
الجيل السابع ،كل منتج يونايسيد ثيد يحمل صلة
قوية للتصميم املعماري ويمثل استكشاف
اإلمكانيات التي تقدمها الحركة واأللوان واملواد.

خصم  %10على جميع
مستلزمات املتجر

توك توك هي العالمة التجارية مرادفة لإلبداع
والتصميم في أزياء األطفال واملنتجات لألطفال
الرضع .نحن هناك في كل لحظة يشاركها اآلباء
واألطفال :في اللعب ،في الذهاب للتنزه ،في أوقات
الوجبات ،عند االستيقاظ والذهاب إلى السرير.
ونحن نشهد على تطور أولئك الذين هم مصدر
إلهامنا وستظل دائما مصدر إلهامنا :األطفال.
اليوم ال يزال لدينا نفس الحماس والنضارة في كل
مجموعة جديدة من أزياء األطفال واملنتجات
لألطفال الرضع ،واستثمار جهد كبير والتفاني في
خلق وتصميم املنتجات التي تتجاوز توقعات
عمالئنا.

خصم  %10على جميع
مستلزمات املتجر

يونايتيد نيود

توك توك

الفجيرة ,الفجيرة ,مربض

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,العين ,املعترض

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

2019-09-11

االمير للمطابخ و الرخام تقوم شركة االمير و
الرخام بتفصيل و تركيب كافة انواع املطابخ
االملنيوم و الخشب و و تفصيل و تركيب غرف
املالبس االملنيوم و الزجاج و الخشب كما تقوم
الشركة بتوريد و تركيب الرخام بانواعه .تصنف
شركة االمير للمطابخ كفرع لشركة العماد
للمطابخ املتواجدة في اإلمارات الفجيرة مربح.

خصم  %15علي مستلزمات
املنزلية

تأسست عيادة األندلس لطب األسنان ألول مرة في
عام  ،1994في العين .ومنذ ذلك الحين تم تزويد
عمالئنا الكرام مع أعلى مستوى من رعاية األسنان
والعالجات ملدة  22عاما .خالل هذه السنوات الـ
 22الثمينة ،نسعى جاهدين ملعرفة وفهم
احتياجات عمالئنا وتجاوزتوقعاتهم ،لذلك فقد
غامرنا في عيادة األندلس لطب األسنان بتوسيع
خدماتنا ومرافقنا إلى مستوى أعلى .نحن ملتزمون
اآلن بخدمتك كمركز طبي في األندلس لتزويدك
خصم  %50على عالج تبييض
بأحدث التقنيات في طب األسنان واألمراض
األسنان
الجلدية وفي نهاية املطاف الخدمات األخرى.

االمير للمطابخ و الرخام

عيادة األندلس لطب
األسنان

أبوظبي ,العين ,املعترض

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,الطوار األولى

تعليم

نسبة الخصم

خصم  %70لطلبة 1-
الروضة األولي و الثانية علي
منهج البكالوريا الدولية
للطلبة الجدد -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-01-18

2019-09-11

تأسست عيادة األندلس لطب األسنان ألول مرة في
عام  ،1994في العين .ومنذ ذلك الحين تم تزويد
عمالئنا الكرام مع أعلى مستوى من رعاية األسنان
والعالجات ملدة  22عاما .خالل هذه السنوات الـ
 22الثمينة ،نسعى جاهدين ملعرفة وفهم
احتياجات عمالئنا وتجاوزتوقعاتهم ،لذلك فقد
غامرنا في عيادة األندلس لطب األسنان بتوسيع
خدماتنا ومرافقنا إلى مستوى أعلى .نحن ملتزمون
اآلن بخدمتك كمركز طبي في األندلس لتزويدك
خصم  %30على عالج ابتسامة
بأحدث التقنيات في طب األسنان واألمراض
هوليوود
الجلدية وفي نهاية املطاف الخدمات األخرى.

مدرسة نيو ورلد الخاصة هي مؤسسة تعليمية
طموحة وتطلعية  ،تأسست في دبي عام .2005
تسعى إلى تحسين جودة التعليم في دولة اإلمارات
العربية املتحدة من خالل تمكين طالبنا باملعرفة
واملهارات بما في ذلك التفكير النقدي  ،وحل
املشكالت  ،واالبتكار والتعلم املستقل الذي يربط
التعليم بالحياة الحقيقية.

خصم  %70لطلبة الروضة

عيادة األندلس لطب
األسنان

مدرسة العالم الجديد
الخاصة

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

يسري الخصم فقط على 1-
املشتريات التي تم شراؤها
.فوق  200درهم على الزهور
املطالبة بخصم أبشر في 2-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -3 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-11

الزهور هي أفضل هدية من الطبيعة للبشرية التي
تساعدنا على التعبير عن العديد من العواطف
دون التحدث بكلمة واحدة .ورودي و ت ت يجلب
لك هذا الجمال من الطبيعة ،مع فريقنا املهرة
الخاصة من باعة الزهور التي تمنحك تجربة
األزهار اإلبداعية الحقيقية ألي مناسبة .ويكون
ذلك لحضور حفل زفاف ،مرحلة الديكور ،وظيفة
األسرة ،الفندق ،حدث الشركات ،حدث خيري أو
مطعم .وسوف تلبي جميع احتياجاتك .لدينا
تشكيلة كبيرة من الزهور الطازجة والنابضة
بالحياة ،وأوراق الشجر الغريبة واالكسسوارات
األزهار الجميلة سوف تعطيك تجربة فريدة من
خصم  %15على إجمالي
نوعها وتنوعت لنا ،منذ نشأتنا في عام  ،2011من
الفاتورة عند شرائها فوق 200
اآلخرين .نحن شركة رائدة في مجال خدمات
درهم أو أكثر
الزهور في دبي.

ورودي أندمور

دبي ,دبي ,الطوار األولى

تعليم

نسبة الخصم

خصم  %20علي رسوم 1-
الدراسية من الصف االول و
حتي الثاني عشر للطلبة
الجدد فقط -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

خصم  ٪ 25مع شراء الحد 1-
األدنى  500درهم وما فوق2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

2019-09-11

مدرسة نيو ورلد الخاصة هي مؤسسة تعليمية
طموحة وتطلعية  ،تأسست في دبي عام .2005
تسعى إلى تحسين جودة التعليم في دولة اإلمارات
العربية املتحدة من خالل تمكين طالبنا باملعرفة
واملهارات بما في ذلك التفكير النقدي  ،وحل
املشكالت  ،واالبتكار والتعلم املستقل الذي يربط
التعليم بالحياة الحقيقية.

الجواهره لتجارة العطور نحن موجودون في سوق
عجمان للذهب منذ عام  2000ونحن نشتهر
بالعطور العربية وأقار العود ودهن العود.

خصم  ٪ 20على الرسوم
الدراسية

خصم  ٪ 25على العطور

مدرسة العالم الجديد
الخاصة

الجوهرة لتجارة العطور
الخليجية

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

ترفيه

نسبة الخصم

خدمات إضافية في الهواء
الطلق -1 :زينة البالون:
األسعار عمود البالون 140
درهم ( 2متر) قوس البالون
840درهم ( 6أمتار) 140 /
درهم للمتر الواحد بالون
الهليوم  8درهم لكل بالون
الظهر قطرة وتزيين الكيك
 1000درهم بالون سقف
الديكور يعتمد على الزينة
بالون الجدار الديكور يعتمد
على الزينة  -2الترفيه :األسعار
مضيف الحفالت – منظم
األلعاب  700درهم لكل
ساعتين  500 /درهم لكل
ساعة الرسم على الوجه 500
درهم لكل ساعتين  350 /لكل
ساعة بالون االنحناء 500
درهم لكل  2ساعة  350 /لكل
 1ساعة ساحر  750درهم
لكل  30دقيقة  -3تأكيد عيد
امليالد قبل أسبوع واحد من
تاريخ عيد امليالد  -4وديعة
بنسبة  %50عند التأكيد -5
يسمح بالديكور من الخارج،
فقط لحزمة الوقواق  -6يتم
تقديم وجبة األطفال من
الوقواق  -7املطالبة بخصم
أبشر في منفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة -8 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات وعروض وعروض

2022-03-10

2020-03-10

كوكوس هو مساحة آمنة لألطفال على الشاطئ -
جميرا بيتش ريزيدنس مصممة خصيصا لتمكين
األطفال من مختلف الفئات العمرية من
استكشاف وتجربة والتعلم من خالل اللعب
وتطوير التنسيق البدني مع توفير املتعة الترفيهية

خصم  %10على خدمات
الترفيه في الهواء الطلق

صالة كوكوس لتسلية
االطفال

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

ترفيه

نسبة الخصم

عيد ميالد سوبر كوكوس -1
حزمة سوبر كوكو ( 150درهم
أسابيع و  185درهم أسابيع)
سوبر كوكو حزمة تفاصيل
عيد امليالد :دعوة البطاقة
اإللكترونية لضيفك  2ساعة
من املرح والترفيه نظمت
مباريات من قبل فريقنا تلوين
الوجه بينياتا عرض سحري
زيارة خاصة من الوقواق لدينا
الجدول تحت عنوان إعداد
والديكور بالون وجبة اطفال
أكياس الجيد قسط لكل
ضيف  -2تذكرة مجانية ليوم
االحتفال بعيد امليالد في
زيارتهم القادمة قسيمة خصم
 ٪ 50لكل ضيف في زيارته
القادمة  -4التأكيد ضروري
قبل أسبوع واحد من الحدث
 -5إيداع  ٪50عند التأكيد -6
يجب دفع املبلغ بالكامل في
نفس يوم الحدث  -7في حالة
حدوث أي ضرر للمواد لدينا
من قبل طفل أو أحد العمالء
 ،يرجى منكم تغطية تكلفتها -8
اطلب خصم أبشر من منفذ
الشريك قبل إنشاء الفاتورة.
 -9العروض غير سارية مع أي
عروض أو عروض خاصة أو
عروض ترويجية أخرى-10 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2022-03-22

2020-03-10

كوكوس هو مساحة آمنة لألطفال على الشاطئ -
جميرا بيتش ريزيدنس مصممة خصيصا لتمكين
األطفال من مختلف الفئات العمرية من
استكشاف وتجربة والتعلم من خالل اللعب خصم  ٪10على باقة عيد ميالد
سوبر كوكوس
وتطوير التنسيق البدني مع توفير املتعة الترفيهية

صالة كوكوس لتسلية
االطفال

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

ترفيه

نسبة الخصم

عروض عيد امليالد-1 :باقات
الوقواق 95( :يوم ًا من أيام
األسبوع  115 -عطلة نهاية
أسبوع لكل طفل) حزم
الوقواق تفاصيل عيد ميالد:
دعوة البطاقة اإللكترونية
لضيفك ساعتين من املرح
والترفيه األلعاب املنظمة من
قبل فريقنا إعداد الجدول
والديكور بالون وجبة لألطفال
حقيبة جودي لكل ضيف
تذكرة مجانية ليوم عيد
امليالد في زيارتهم القادمة -2
يجب على األطفال ارتداء
الجوارب طوال الوقت -3
تأكيد عيد امليالد قبل أسبوع
واحد من تاريخ عيد امليالد -4
وديعة بنسبة  %50عند
التأكيد  -5يسمح بالديكور
من الخارج ،فقط لحزمة
الوقواق  -6يتم تقديم وجبة
األطفال من الوقواق -7يجب
إبالغ فريق الوقواق في حالة
وجود أي حساسية غذائية و/
أو حاالت طبية  -8املطالبة
بخصم أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة-9 .
العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي صفقات وعروض
وعروض خاصة والعروض
الترويجية األخرى-10 .
العروض غير قابلة للتحويل

2022-03-10

2020-03-10

كوكوس هو مساحة آمنة لألطفال على الشاطئ -
جميرا بيتش ريزيدنس مصممة خصيصا لتمكين
األطفال من مختلف الفئات العمرية من
استكشاف وتجربة والتعلم من خالل اللعب
وتطوير التنسيق البدني مع توفير املتعة الترفيهية

خصم  %10على باقة عيد
ميالد الوقواق

صالة كوكوس لتسلية
االطفال

دبي ,دبي ,محيصنة األولى

تعليم

نسبة الخصم

خصم  %20علي الرسوم 1-
الدراسية من الصف الروضة
االول و حتي الثاني عشر
للطلبة الجدد فقط2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-11

تعد عملية االعتماد مفيدة للمدارس ألنها تتيح
لجميع أصحاب املصلحة تحليل املدرسة من خالل
معايير مختلفة شاملة وتأخذ بعين االعتبار
التخطيط االستراتيجي والعمليات اليومية
للمدرسة .يسمح االعتماد للمدارس باملطالبة
عال من األداء كمؤسسة أكاديمية ويتم
بمستوى ٍ
التحقق من صحته من خالل عملية نظيرة
ُ
للمراجعة باستخدام بروتوكول ونهج محددة
للمدرسة وفريق زائر للتوافق أو تقديم توصيات.
يسمح التقرير الذي قدمته لوحة األقران
للمدرسة بالنظر في التغذية الراجعة للتخطيط
املستقبلي .في دبي  ،يشار إلى أن مدارس املناهج
األمريكية معتمدة.

خصم  ٪ 20على الرسوم
الدراسية

مدرسة دبي العربية
األمريكية الخاصة

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

ترفيه

نسبة الخصم

يجب على األطفال ارتداء 1-
الجوارب طوال الوقت  -2ال
ُيسمح باملأكوالت واملشروبات
داخل منطقة اللعب  -3يجب
أن يشرف اآلباء على األطفال
دون سن  3سنوات -4 .يجب
إبالغ فريق الوقواق في حالة
وجود أي حساسية غذائية
و/أو حالة طبية -5 .املطالبة
بخصم أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة6 .العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي صفقات وعروض
وعروض خاصة والعروض
الترويجية األخرى7 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2022-03-10

2020-03-10

كوكوس هو مساحة آمنة لألطفال على الشاطئ -
جميرا بيتش ريزيدنس مصممة خصيصا لتمكين
األطفال من مختلف الفئات العمرية من
استكشاف وتجربة والتعلم من خالل اللعب خصم  %20على اللعب الناعم
لألطفال
وتطوير التنسيق البدني مع توفير املتعة الترفيهية

صالة كوكوس لتسلية
االطفال

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,الجداف

مطاعم

نسبة الخصم

العرض يعتمد على التوفر
وغير ّ
فعال أثناء العطل
ّ
الرسمية واملناسبات الخاصة

2022-01-18

دبي ,دبي ,الجداف

صحة

نسبة الخصم

العرض يعتمد على التوفر
وغير ّ
فعال أثناء العطل
ّ
الرسمية واملناسبات الخاصة

2021-12-31

2021-10-17

2021-01-18

2019-10-09

مركز نوراني التجارة العطورات تأسس في عام
 1995لتجارة تعبئة عطورات فرنسية,العربية عود
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
و البخور خلطات.
يقع في منطقة الجداف املائية ومحاط بالحدائق
ذات املناظر الطبيعية و ممش ى خور دبي  .على
بعد دقائق قليلة بالسيارة من مطار دبي الدولي
وأقل من  10دقائق من برج خليفة ووسط مدينة
دبي.

خصم  ٪ 20على إجمالي
الفاتورة في جميع متاجر
األطعمة واملشروبات

مركز نوراني التجارة

فندق بالزو فيرساتش ي دبي

يقع في منطقة الجداف املائية ومحاط بالحدائق
ذات املناظر الطبيعية و ممش ى خور دبي .على بعد
دقائق قليلة بالسيارة من مطار دبي الدولي وأقل خصم  ٪ 20لعالجات الجسم في
فندق بالزو فيرساتش ي دبي
املنتجع الصحي
من  10دقائق من برج خليفة ووسط مدينة دبي.

الفجيرة ,دبا الفجيرة ,الراس -
دبا الفجيرة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

لدى شركة التسامح للخياطة الرجالية خياطين
ً
ً
وأسلوبا ً
عاليا يقدمون ً
ً
جيدا
غرزا
مدربين تدريبا

2021-10-17

2019-09-09

للمالبس  ،وذلك باستخدام أفضل املالبس
املتاحة ل الكنادير و غتر و عقال و وزره و
القحفيه.

خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة

أسس مخبز فيرن أول مخبز فرن في العالم في
عجمان عام  2017تم تطويره ً
وفقا للتشريعات
الغذائية وتحمل بلدية عجمان ما زلنا في نمو
العالمة التجارية في تركيا من دول مجلس التعاون
الخليجي التي تأسست في دولة اإلمارات العربية
املتحدة مع أكثر من  11.000عميل في عجمان
عجمان وأم القيوين من أي وقت مض ى تذوق في
مقهى فرن لدينا دائما مع املكونات الطازجة
والطازجة قم بزيارة ومشاركة قصتك املبهجة
لآلخرين وحيث يتم الجمع بين أفضل مفهوم
خصم  ٪ 15على إجمالي الفاتورة
للطعام والخدمة

خياط التسامح

مخبز الفرن

دبي ,دبي ,الوصل

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2026-01-07

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-07

2019-09-07

فيز بوتيك .أنا أحب التقاليد أنا أحب املوضة.
عالمة تجارية محلية مع مفهوم توفير فساتين
عصرية حديثة مع الذوق التقليدي.

خصم  %20على إجمالي الفاتورة

في أتالنتس جيم ،نحن نفهم أن مرافقنا املتطورة
ليست سوى بداية .االلتزام الحقيقي بالتميز يعني خصم  %20على جميع خدمات
الجيم
خدمة األعضاء على أفضل ما لدينا

فيز بوتيك

أتالنتس فيتنس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سيارات

نسبة الخصم

لتأجير السيارات دعوة 1-
الحجز  97126676673أو
بساب لنا على
971505467171. 2املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحة 3-
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة وعروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
ً
.استبدالها نقدا

2025-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-07

2019-09-07

لشباب لتأجير السيارات هي شركة متميزه بخدمتها
علي مدار ال  24ساعة  7ايام وفخامة سياراتها
لديها الكثير من السيارات الحديثة موديالت 2016
و  2017والخدمات لعمالئها وتمتاز بأسعارها
املميزة واملرونة بالتعامل مع عمالئها اسأل عن
خدمة كبار الشخصيات خدمة االستقبال
والتوصيل باملطارات واملوانئ

خصم  %30على تأجير
السيارات

مركز الفردوس لتاهيل ذوي االعاقة مؤسسة تعنى
بتاهيل االشخاص ذوي الهمم من اجل تاهيلهم في
شتى الجوانب خدماتنا  :الفترة الصباحية صفوف
صباحية(الخدمات املتكاملة ) التوحد ،اإلعاقة
الذهنية  ،متالزمة داون  ،التدخل املبكر تشمل
الصفوف الخدمات التالية للطالب  ( :التربية
الخاصة  ،عالج النطق  ،العالج الوظيفي  ،العالج
الطبيعي  ،العالج السلوكي  ،أنشطة تدريبية)
الفترة املسائية الجلسات املسائية الفردية :
(التربية الخاصة  ،عالج النطق  ،العالج الوظيفي ،
العالج السلوكي ،اإلرشاد األسري)

خصم  %30على الجلسات
املسائية الفردية

الشباب لتأجير السيارات

الفردوس لتأهيل أصحاب
الهمم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-07

2019-09-05

مركز الفردوس لتاهيل ذوي االعاقة مؤسسة تعنى
بتاهيل االشخاص ذوي الهمم من اجل تاهيلهم في
شتى الجوانب خدماتنا  :الفترة الصباحية صفوف
صباحية(الخدمات املتكاملة ) التوحد ،اإلعاقة
الذهنية  ،متالزمة داون  ،التدخل املبكر تشمل
الصفوف الخدمات التالية للطالب  ( :التربية
الخاصة  ،عالج النطق  ،العالج الوظيفي  ،العالج
الطبيعي  ،العالج السلوكي  ،أنشطة تدريبية)
الفترة املسائية الجلسات املسائية الفردية :
(التربية الخاصة  ،عالج النطق  ،العالج الوظيفي ،
العالج السلوكي ،اإلرشاد األسري)

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من
البلدان في جميع أنحاء العالم.

خصم  %30على الدروس
الصباحية

خصم  %10على حماية
الحقائب

الفردوس لتأهيل أصحاب
الهمم

البيكارت الهداث لتلميع
السيارات

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-05

2019-09-05

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من
البلدان في جميع أنحاء العالم.

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من
البلدان في جميع أنحاء العالم.

خصم  %15على جالد ملون

خصم  %15على (الجالد
الشفاف ) حماية

البيكارت الهداث لتلميع
السيارات

البيكارت الهداث لتلميع
السيارات

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى وعروض
خاصة وعروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
ً
.وال يمكن استبدالها نقدا

2025-12-31

2019-09-05

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من خصم  %50على تظليل الزجاج البيكارت الهداث لتلميع
السيارات
من ديتك
البلدان في جميع أنحاء العالم.

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

برنامج ألترا يشمل تلميع 1-
السيارات مع ضمان ملدة 9
 سنوات – تفاصيل الداخليةالتفاصيل الخارجية حماية
– الطالء حماية الزجاج
عجلة حافة الحماية – حماية
 من الجلد حماية النسيجحماية املصابيح األمامية 2املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-05

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من
البلدان في جميع أنحاء العالم.

خصم  %40على برنامج ألترا
لتلميع السيارات

البيكارت الهداث لتلميع
السيارات

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

يشمل برنامج الذهب 1-
تلميع السيارات مع ضمان
ملدة  6سنوات – تفاصيل
الداخلية -التفاصيل
الخارجية حماية الطالء
حماية الزجاج – عجلة حافة
الحماية – حماية من الجلد
حماية النسيج -حماية
املصابيح األمامية  -2املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-05

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من خصم  %40على برنامج الذهب البيكارت الهداث لتلميع
السيارات
لتلميع السيارات
البلدان في جميع أنحاء العالم.

عجمان ,عجمان ,عجمان

سيارات

نسبة الخصم

يشمل البرنامج الفض ي 1-
تلميع السيارات مع ضمان
ملدة  3سنوات – تفاصيل
الداخلية -التفاصيل
الخارجية حماية الطالء
حماية الزجاج – عجلة حافة
الحماية – حماية من الجلد
حماية النسيج -حماية
املصابيح األمامية  -2املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-05

بدأت منظمة ديابو في السويد في نهاية السبعينات
نتيجة للظروف الجوية القاسية في بلدان الشمال
األوروبي .وكان الغرض الرئيس ي هو تطوير حماية
طويلة األمد للمركبات من شأنها أن تيسر أعمال
الصيانة .اليوم ديابود لديها أكثر من  200محطة
في الدول االسكندنافية ولها فروع في العديد من خصم  %40على برنامج الفضة البيكارت الهداث لتلميع
السيارات
لتلميع السيارات
البلدان في جميع أنحاء العالم.

دبي ,دبي ,أم هرير الثانية

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

2019-09-04

عيادة منترا األيورفيدا هي واحدة من املؤسسات
الصحية الرائدة املوجودة في مدينة دبي الطبية
عود ميثاء وقد بدأت منترا عملياتها في عام 2012
ولها سجل حافل في عالجات األيورفيدا  ،العالجية
والوقائية .تدار هذه املؤسسة من قبل محترفين
مؤهلين لديهم خبرة وخبرة في األنظمة التقليدية
لأليورفيدا.

خصم  ٪ 20ينطبق على حزم
العالج

يقع فندق جراند اكسلسيور في مجتمع البرشاء
السكني الشهير بين مرس ى دبي ووسط مدينة دبي ،
ً
على بعد دقائق قليلة سيرا على األقدام من مول
اإلمارات حيث يمكن للضيوف االستمتاع بواحدة
من أكبر تجارب التسوق في دبي أو القفز في مترو
دبي إلى أجزاء أخرى من املدينة .يعد الفندق
ً
مفضال للضيوف الذين يقضون ً
وقتا ممتعاً
ً
موقعا
 ،مما يجعل زيارة شاطئ الجميرة وجزيرة النخلة
ً
ً
وجميرا بيتش ريزيدنس ومرس ى دبي أمرا سهال  ،في
حين أن قربه من وسط مدينة دبي مع العديد من
مراكز التسوق واألسواق وتناول الطعام والترفيه
أمر سهل عبر رحلة تاكس ي قصيرة.

خصم  ٪15على املأكوالت
واملشروبات

عيادة منترا األيورفيدا

فندق جراند اكسلسيور
البرشاء

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

يقع فندق جراند اكسلسيور في مجتمع البرشاء
السكني الشهير بين مرس ى دبي ووسط مدينة دبي ،
ً
على بعد دقائق قليلة سيرا على األقدام من مول
اإلمارات حيث يمكن للضيوف االستمتاع بواحدة
من أكبر تجارب التسوق في دبي أو القفز في مترو
دبي إلى أجزاء أخرى من املدينة .يعد الفندق
ً
مفضال للضيوف الذين يقضون ً
وقتا ً
ً
ممتعا
موقعا
 ،مما يجعل زيارة شاطئ الجميرة وجزيرة النخلة
ً
ً
وجميرا بيتش ريزيدنس ومرس ى دبي أمرا سهال  ،في
حين أن قربه من وسط مدينة دبي مع العديد من
مراكز التسوق واألسواق وتناول الطعام والترفيه
أمر سهل عبر رحلة تاكس ي قصيرة.

خصم  ٪ 25على املغسلة

فندق جراند اكسلسيور
البرشاء

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

موقع الكتروني

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

يقع فندق جراند اكسلسيور في مجتمع البرشاء
السكني الشهير بين مرس ى دبي ووسط مدينة دبي ،
ً
على بعد دقائق قليلة سيرا على األقدام من مول
اإلمارات حيث يمكن للضيوف االستمتاع بواحدة
من أكبر تجارب التسوق في دبي أو القفز في مترو
دبي إلى أجزاء أخرى من املدينة .يعد الفندق
ً
مفضال للضيوف الذين يقضون ً
وقتا ً
ً
ممتعا
موقعا
 ،مما يجعل زيارة شاطئ الجميرة وجزيرة النخلة
ً
ً
وجميرا بيتش ريزيدنس ومرس ى دبي أمرا سهال  ،في
حين أن قربه من وسط مدينة دبي مع العديد من
مراكز التسوق واألسواق وتناول الطعام والترفيه خصم  ٪15على أفضل أسعار فندق جراند اكسلسيور
البرشاء
الغرف املتوفرة عبر اإلنترنت
أمر سهل عبر رحلة تاكس ي قصيرة.

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

في جوسد ،نحن متحمسون حقا حول كل ش يء
عصير .مهما كان شغفك ،فإن خبرتنا وخبرتنا في
ً
مشروبا ً
مثاليا يتناسب مع
العصير سوف توفر لك
نمط حياتك .ونحن نعتبر أنفسنا سفراء حقيقيين
للعصير ودعاة لجميع الفوائد التي تقدمها .من
خالل الخيارات الصحية والحياة الصحية ،ونحن
نشجع وتشجيع جميع األفراد للحصول على
عصير .نحن نستخدم عصارات بطيئة كاملة
ممتازة لعصائرنا .على النقيض من عملية
استخراج الخام املستخدمة من قبل اآلخرين،
عصارات الصحافة الباردة تعمل بسرعات أقل خصم  ٪ 35على حزم التخلص
وضغط بلطف الفواكه والخضروات للضغط من من السموم واألوعية وترتيبات
الفاكهة
عصيرهم.

جوسد

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

في جوسد ،نحن متحمسون حقا حول كل ش يء
عصير .مهما كان شغفك ،فإن خبرتنا وخبرتنا في
ً
مشروبا ً
مثاليا يتناسب مع
العصير سوف توفر لك
نمط حياتك .ونحن نعتبر أنفسنا سفراء حقيقيين
للعصير ودعاة لجميع الفوائد التي تقدمها .من
خالل الخيارات الصحية والحياة الصحية ،ونحن
نشجع وتشجيع جميع األفراد للحصول على
عصير .نحن نستخدم عصارات بطيئة كاملة
ممتازة لعصائرنا .على النقيض من عملية
استخراج الخام املستخدمة من قبل اآلخرين،
عصارات الصحافة الباردة تعمل بسرعات أقل
وضغط بلطف الفواكه والخضروات للضغط من
عصيرهم.

خصم  ٪ 50على جميع
املشروبات

جوسد

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

2019-09-04

في جوسد ،نحن متحمسون حقا حول كل ش يء
عصير .مهما كان شغفك ،فإن خبرتنا وخبرتنا في
ً
مشروبا ً
مثاليا يتناسب مع
العصير سوف توفر لك
نمط حياتك .ونحن نعتبر أنفسنا سفراء حقيقيين
للعصير ودعاة لجميع الفوائد التي تقدمها .من
خالل الخيارات الصحية والحياة الصحية ،ونحن
نشجع وتشجيع جميع األفراد للحصول على
عصير .نحن نستخدم عصارات بطيئة كاملة
ممتازة لعصائرنا .على النقيض من عملية
استخراج الخام املستخدمة من قبل اآلخرين ،خصم  ٪35على جميع العصائر
الطازجة والعصائر
عصارات الصحافة الباردة تعمل بسرعات أقل
والكوكتيالت واملوجيتو
وضغط بلطف الفواكه والخضروات للضغط من
والخالفات
عصيرهم.

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في خصم يصل إلى  %50على تكلفة
الخدمة
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة.

جوسد

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في عرض حصري على استشارات
األمراض الجلدية
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة.

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
عرض حصري إلزالة الشعر
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في
بالليزر لللحى
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة.

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

عجمان ,عجمان ,الرميلة -
عجمان

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

عجمان ,عجمان ,التلة

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-04

2019-09-03

مطعم ومقهى غورميه بوكس مطعم لتناول
الطعام غير رسمي مع تصميم ريفي وخمر  ،يقدم
مطعم ومقهى غورميه بوكس مربع الذواقة الطعام
باستخدام مكونات عالية الجودة إلرضاء األذواق
املتطورة .من املقبالت  ،املتزلجون  ،الحلويات ،
ملفات تعريف االرتباط  ،مشروبات القهوة
الساخنة والباردة  ،مشروبات الكوكتيل ،
غورمي بوكس مطعم و
والسلطات  ،سوف يأسر بالتأكيد حبك للطعام
كافيه
خصم  ٪ 15على إجمالي الفاتورة
الجيد.

كلية املدينة الجامعية بعجمان هي مؤسسة
للتعليم العالي  ،مرخصة من وزارة التعليم العالي
لشؤون التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دخلت إلى قطاع التعليم في عام  2012مع إنشاء
كلية مدينة عجمان الجامعية في عجمان وعززت
مساهمتها في التعليم مع افتتاح مدرسة املدينة في
عام  .2017الذي يركز على التعليم ويهدف إلى
إنشاء مؤسسات تعليمية داخل اإلمارات الشمالية
التي ستساهم بشكل إيجابي إلى النهوض في دولة
اإلمارات العربية املتحدة من خالل إنتاج الطالب
من الجودة املعترف بها.

خصم  ٪ 10على الرسوم
الدراسية للمنح الدراسية
لبرنامج املاجستير في إدارة
األعمال

كلية املدينة الجامعية
بعجمان

عجمان ,عجمان ,التلة

تعليم

نسبة الخصم

خصم  ٪20على املنحة 1-
الدراسية عند الحصول على
درجة  ٪95في املدرسة
الثانوية -2 .املدة في الفصل
األول - 3 .الشرط ملواصلة
املنح الدراسية الجزئية4 .سجل بحد أدنى  15ساعة
لكل فصل -5 .احصل على
املعدل التراكمي  3.80لتحصل
على خصم  -6 .٪20احصل
لتحصل  CGPA 3.60على
على خصم  -7 .٪10املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -8 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-03

كلية املدينة الجامعية بعجمان هي مؤسسة
للتعليم العالي  ،مرخصة من وزارة التعليم العالي
لشؤون التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دخلت إلى قطاع التعليم في عام  2012مع إنشاء
كلية مدينة عجمان الجامعية في عجمان وعززت
مساهمتها في التعليم مع افتتاح مدرسة املدينة في
عام  .2017الذي يركز على التعليم ويهدف إلى
إنشاء مؤسسات تعليمية داخل اإلمارات الشمالية
التي ستساهم بشكل إيجابي إلى النهوض في دولة
اإلمارات العربية املتحدة من خالل إنتاج الطالب
من الجودة املعترف بها.

خصم  ٪ 20على الرسوم
الدراسية للمنح الدراسية
لبكالوريوس جراحة األسنان

كلية املدينة الجامعية
بعجمان

عجمان ,عجمان ,التلة

تعليم

نسبة الخصم

خصم  ٪10على املنحة 1-
٪الدراسية عند تحقيق 85
من النقاط في املدرسة
الثانوية -2 .املدة في الفصل
األول - 3 .الشرط ملواصلة
املنح الدراسية الجزئية4 .سجل بحد أدنى  15ساعة
لكل فصل -5 .احصل على
املعدل التراكمي  3.80لتحصل
على خصم  -6 .٪10احصل
لتحصل  CGPA 3.60على
على خصم  -7 .٪5املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -8 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-03

كلية املدينة الجامعية بعجمان هي مؤسسة
للتعليم العالي  ،مرخصة من وزارة التعليم العالي
لشؤون التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دخلت إلى قطاع التعليم في عام  2012مع إنشاء
كلية مدينة عجمان الجامعية في عجمان وعززت
مساهمتها في التعليم مع افتتاح مدرسة املدينة في
عام  .2017الذي يركز على التعليم ويهدف إلى
إنشاء مؤسسات تعليمية داخل اإلمارات الشمالية
التي ستساهم بشكل إيجابي إلى النهوض في دولة
خصم  ٪ 10على الرسوم
اإلمارات العربية املتحدة من خالل إنتاج الطالب
الدراسية علي منحة الدراسية
من الجودة املعترف بها.

كلية املدينة الجامعية
بعجمان

عجمان ,عجمان ,التلة

تعليم

نسبة الخصم

خصم  ٪25على املنحة 1-
الدراسية عند الحصول على
من النسبة في املدرسة 90٪
الثانوية -2 .املدة في الفصل
األول - 3 .الشرط ملواصلة
املنح الدراسية الجزئية4 .سجل بحد أدنى  15ساعة
لكل فصل -5 .احصل على
املعدل التراكمي  3.80لتحصل
على خصم  -6 .٪20احصل
لتحصل  CGPA 3.60على
على خصم  -7 .٪10املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -8 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية9 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-03

كلية املدينة الجامعية بعجمان هي مؤسسة
للتعليم العالي  ،مرخصة من وزارة التعليم العالي
لشؤون التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دخلت إلى قطاع التعليم في عام  2012مع إنشاء
كلية مدينة عجمان الجامعية في عجمان وعززت
مساهمتها في التعليم مع افتتاح مدرسة املدينة في
عام  .2017الذي يركز على التعليم ويهدف إلى
إنشاء مؤسسات تعليمية داخل اإلمارات الشمالية
التي ستساهم بشكل إيجابي إلى النهوض في دولة
خصم  ٪ 25على الرسوم
اإلمارات العربية املتحدة من خالل إنتاج الطالب
الدراسية علي منحة الدراسية
من الجودة املعترف بها.

كلية املدينة الجامعية
بعجمان

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

-

2022-01-18

2021-01-18

توفر أكاديمية الحبتور للبولو فرصة لدخول عالم
البولو الرائع في منتجع ونادي الحبتور للبولو
األكثر حداثة .يوفر مدربنا الرئيس ي مع فريقه
جميع مستويات التعليمات من أولئك الذين بدأوا
للتو في الركوب على نظام املسار السريع ألول مرة ،
أو أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين وصقل
مهاراتهم الراسخة بالفعل .توفر أكاديمية الحبتور
ً
للبولو تدر ًيبا كامال مجموعة متنوعة من الخدمات
املخصصة  ،من الدروس الفردية إلى دروس
املجموعات الصغيرة  ،وباقات الشركات وأيام املرح
ً
مع األصدقاء والعائلة ً
صباحا  -خصم  %20على حصص ركوب
يوميا من 6:30
ً
ً
ً
صباحا أنا  2:00مساء  6:00 -مساء
الخيل و اكاديمية البولوا
11:30

أكاديمية الحبتور بولو

عجمان ,عجمان ,التلة

تعليم

نسبة الخصم

خصم  ٪ 20على الرسوم 1 -
الدراسية لبرامج البكالوريوس
باستثناء البرامج املغطاة من(
قبل وزارة التعليم عن طريق
العالقات العامة وإدارة املوارد
البشرية باللغة العربية
وبكالوريوس القانون2 ).بكالوريوس صيدلة3 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -4 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سكن

خصم ثابت

في حال كان الطلب خارج دبي
يجب ان ال يقل عن اربعة
مكيفات

2022-01-18

2019-09-03

2021-01-18

كلية املدينة الجامعية بعجمان هي مؤسسة
للتعليم العالي  ،مرخصة من وزارة التعليم العالي
لشؤون التعليم في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دخلت إلى قطاع التعليم في عام  2012مع إنشاء
كلية مدينة عجمان الجامعية في عجمان وعززت
مساهمتها في التعليم مع افتتاح مدرسة املدينة في
عام  .2017الذي يركز على التعليم ويهدف إلى
إنشاء مؤسسات تعليمية داخل اإلمارات الشمالية
التي ستساهم بشكل إيجابي إلى النهوض في دولة
اإلمارات العربية املتحدة من خالل إنتاج الطالب
من الجودة املعترف بها.

خصم  ٪ 20على الرسوم
الدراسية

خدمة كاملة الصيانة  130درهم خمسة وحدات
 110درهم

ايزي اي س ي النظمة التكييف

كلية املدينة الجامعية
بعجمان
ايزي اي س ي ألنظمة
تكييف الهواء

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املعترض
أبوظبي ,العين ,نعمة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم رمول
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املعترض
أبوظبي ,العين ,نعمة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم رمول
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2025-12-31

2019-09-02

2019-09-02

لوزان فاشون هي ماركة فاخرة للعبايات النسائية
والشيلة للسيدة العربية املعاصرة .الخياطة
املصنوعة بشكل فردي وأنيقة للمناسبات اليومية
والرسمية والخاصة .يتم الجمع بين مجموعة
مدروسة من األقمشة والتطريز والتشطيبات ً
معا
مفصلة ً
لتقديم أزياء ّ
حقا تمزج بين األنماط املثيرة
والقطع التقليدية.

لوزان فاشون هي ماركة فاخرة للعبايات النسائية
والشيلة للسيدة العربية املعاصرة .الخياطة
املصنوعة بشكل فردي وأنيقة للمناسبات اليومية
والرسمية والخاصة .يتم الجمع بين مجموعة
مدروسة من األقمشة والتطريز والتشطيبات ً
معا
مفصلة ً
لتقديم أزياء ّ
حقا تمزج بين األنماط املثيرة
والقطع التقليدية.

خصم  %15علي العبايات

خصم  %15علي الكنادير

لوزان فاشن

لوزان فاشن

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املدينة
الصناعية
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
أبوظبي ,العين ,املعترض
أبوظبي ,العين ,نعمة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,أم رمول
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-02

لوزان فاشون هي ماركة فاخرة للعبايات النسائية
والشيلة للسيدة العربية املعاصرة .الخياطة
املصنوعة بشكل فردي وأنيقة للمناسبات اليومية
والرسمية والخاصة .يتم الجمع بين مجموعة
مدروسة من األقمشة والتطريز والتشطيبات ً
معا
مفصلة ً
لتقديم أزياء ّ
حقا تمزج بين األنماط املثيرة
والقطع التقليدية.

خصم  ٪15على العطور

لوزان فاشن

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-01

تأسست في عام  2013في مدينة خليفة بأبوظبي ،
العناية باألسنان بطب األسنان  ،أفضل رعاية
أسنان في أبوظبي تفخر بمساعدة آالف املرض ى في
جميع أنحاء العاصمة واملناطق املحيطة بها في
دولة اإلمارات العربية املتحدة مع صحتهم السنية.
نحن نسعى جاهدين لجعل تجربتك مريحة
وإيجابية من شأنها أن تترك ابتسامتك مشرقة
ساطعة لعدة سنوات قادمة .يوفر سمايل رايت
مجموعة كاملة من خدمات طب األسنان  ،من
تقويم األسنان لكل من األطفال والبالغين  ،العناية
باألسنان لألطفال إلى عالجات قناة الجذر  ،زراعة
األسنان  ،التيجان  ،الجسور  ،جميع أنواع
الحشو  ،تبييض األسنان و انفيساالين  ،على
سبيل املثال ال الحصر .كما نقدم أكسيد النيتروز
خصم  ٪15على التبييض املنزلي سمايل رايت دنتال كير
ألولئك الذين يرغبون في ذلك.

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-01

تأسست في عام  2013في مدينة خليفة بأبوظبي ،
العناية باألسنان بطب األسنان  ،أفضل رعاية
أسنان في أبوظبي تفخر بمساعدة آالف املرض ى في
جميع أنحاء العاصمة واملناطق املحيطة بها في
دولة اإلمارات العربية املتحدة مع صحتهم السنية.
نحن نسعى جاهدين لجعل تجربتك مريحة
وإيجابية من شأنها أن تترك ابتسامتك مشرقة
ساطعة لعدة سنوات قادمة .يوفر سمايل رايت
مجموعة كاملة من خدمات طب األسنان  ،من
تقويم األسنان لكل من األطفال والبالغين  ،العناية
باألسنان لألطفال إلى عالجات قناة الجذر  ،زراعة
األسنان  ،التيجان  ،الجسور  ،جميع أنواع
الحشو  ،تبييض األسنان و انفيساالين  ،على
سبيل املثال ال الحصر .كما نقدم أكسيد النيتروز
خصم  ٪15على تبييض املكاتب سمايل رايت دنتال كير
ألولئك الذين يرغبون في ذلك.

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-01

2019-09-01

تأسست في عام  2013في مدينة خليفة بأبوظبي ،
العناية باألسنان بطب األسنان  ،أفضل رعاية
أسنان في أبوظبي تفخر بمساعدة آالف املرض ى في
جميع أنحاء العاصمة واملناطق املحيطة بها في
دولة اإلمارات العربية املتحدة مع صحتهم السنية.
نحن نسعى جاهدين لجعل تجربتك مريحة
وإيجابية من شأنها أن تترك ابتسامتك مشرقة
ساطعة لعدة سنوات قادمة .يوفر سمايل رايت
مجموعة كاملة من خدمات طب األسنان  ،من
تقويم األسنان لكل من األطفال والبالغين  ،العناية
باألسنان لألطفال إلى عالجات قناة الجذر  ،زراعة
األسنان  ،التيجان  ،الجسور  ،جميع أنواع
الحشو  ،تبييض األسنان و انفيساالين  ،على
سبيل املثال ال الحصر .كما نقدم أكسيد النيتروز
خصم  %25علي قشور بورسالن سمايل رايت دنتال كير
ألولئك الذين يرغبون في ذلك.

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة .خصم  ٪ 30على عالج البدانة

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-01

2019-09-01

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة.

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة.

خصم  ٪30على الليزر

خصم  ٪ 20على جراحات
التجميل

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-09-01

2019-09-01

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة .خصم  ٪ 30على خدمات ديرما

يعد مركز إليزيه لجراحة اليوم الواحد من مراكز
الرعاية الصحية الحديثة وله سجل حافل في خصم  ٪ 25على خدمات طب
األسنان
تقديم أفضل النتائج في بيئة آمنة ومأمونة ومريحة.

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

مركز إليزيه الطبي
لجراحة اليوم الواحد

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-29

نحن جميعا نريد أن تكون معروفة باسم "مدرب
ً
بارد"  ...حسنا ،هذه فرصة مثالية للمطالبة بلقبك
الجديد جلب فريقك إلى ربيع دارك الرعب  -ألعاب
الهروب وزيادة الروح املعنوية في حين تعلم أيضا
دروس قيمة في االتصاالت والتنظيم واملهارات
والتفكير النقدي.

خصم إجمالي الفاتورة 25%

ديب دارك دبي

دبي ,دبي ,القوز األولى

سيارات

موقع الكتروني

َ
قم بتنزيل تطبيق كفو 1-
واستمتع بتجربة التزود
بالوقود الجديدة -2 .تطبيق
َ
كفو متاح في متجر تطبيقات
أبل ومتجر جوجل بالي أو
استخدام الرابط أدناه
https://cafu.ae/#downloa
َ
قم بإنشاء حساب كفو d. 3-
الخاص بك وتسجيل الرعاية
الخاصة بك لتجربة التزود
بالوقود سلس - 4 .اطلب
البنزين أينما كنت :في صالة
األلعاب الرياضية أو املكتب
أو في املنزل -5 .ضع ً
طلبا وقبل
الدفع  ،استخدم الرمز
 ABSHER6Mالترويجي لـ
للحصول على دفع مجاني ملدة
ستة أشهر عند استالمك
الطلب -6 .رسوم التوصيل
َ
املجاني لكفو ستكون صالحة
ملدة  6أشهر -7 .العرض
.صالح فقط ألعضاء أبشر

2024-12-31

2019-10-29

هي خدمة توصيل الوقود "حسب ""CAFU
الطلب" التي ستأتي وتمأل سيارتك بالبنزين أثناء
وجودك في املنزل أو العمل أو اللعب .نجعل
العملية برمتها بسيطة وآمنة ومريحة مع توفير
الوقت واملال .أفضل ش يء  ،لن تضطر ً
أبدا إلى
!التوقف عن الغاز مرة أخرى

خصم  %100على التوصيل

َ
كفو

دبي ,دبي ,الجداف

سياحة و سفر

خصم ثابت

ال تشمل أسعار الغرف رسوم
البلدية البالغة  ، ٪ 7ورسوم
الخدمة بنسبة ، ٪ 10
وضريبة القيمة املضافة
بنسبة  ، ٪ 5ورسوم درهم
السياحة بقيمة  20درهم لكل
غرفة نوم في الليلة على أساس
املبيت واإلفطار يحق
للضيوف استخدام مرافق
حمام السباحة والشاطئ في
منتجع وسبا شاطئ نيكي دبي
مع إنفاق  200درهم كحد
أدنى للشخص البالغ و 100
درهم لألطفال من سن  6إلى
ً 12
عاما -يخضع العرض ملدى
التوفر -العرض ساري حتى
 30سبتمبر

2021-12-31

2019-08-28

يقع في منطقة الجداف ومحاط بالحدائق
الطبيعية و كورنيش خور دبي .يبعد بضع دقائق
بالسيارة عن مطار دبي الدولي و اقل من  10دقائق
عن برج خليفة و وسط املدينة.

عروض الصيف ابتداء من
 +++850درهم

فندق بالزو فيرساتش ي دبي

دبي ,دبي ,القوز األولى

سيارات

موقع الكتروني

قم بتنزيل تطبيق كافو 1-
واستمتع بتجربة التزود
بالوقود الجديدة -2 .تطبيق
كافو متاح في متجر تطبيقات
أبل ومتجر جوجل بالي أو
استخدام الرابط أدناه
https://cafu.ae/#downloa
قم بإنشاء حساب كافو d. 3-
الخاص بك وتسجيل الرعاية
الخاصة بك لتجربة التزود
بالوقود سلس - 4 .طلب
البنزين أينما كنت :في صالة
األلعاب الرياضية أو املكتب
أو في املنزل -5 .ضع ً
طلبا وأثناء
الخروج  ،استخدم الرمز
للحصول  ABSHERالترويجي لـ
على دفع مجاني ملدة شهر عند
استالمك الطلب  -6رسوم
التوصيل املجاني لكافو
ستكون بين  22يوليو و 27
سبتمبر .من  7أشهر خدمة
الدفع الفوري" و ً 11
شهرا"
بخصم  ٪35على خدمات
الدفع الفوري" في الفترة ما"
بين  20أغسطس و  27يوليو
رمز الخصم الذي 2020. 8-
سيتم توفيره قبل نهاية الرمز
الترويجي األول .العرض صالح
فقط ألعضاء أبشر9 .االستفادة من خصم أبشر
عن طريق تقديم عضوية
أبشر االفتراضية (متوفرة على

2024-12-31

2019-08-28

هي خدمة توصيل الوقود "حسب ""CAFU
الطلب" التي ستأتي وتمأل سيارتك بالبنزين أثناء
وجودك في املنزل أو العمل أو اللعب .نجعل
العملية برمتها بسيطة وآمنة ومريحة مع توفير
الوقت واملال .أفضل ش يء  ،لن تضطر ً
أبدا إلى
!التوقف عن الغاز مرة أخرى

شهر مجاني عند استعمال
خدمة التوصيل

َ
كفو

عجمان ,عجمان ,النعيمية

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية حلوان

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

قمر والنجوم محاش ي هو مطعم يقع في اإلمارات
العربية املتحدة  ،لدينا فرع في  ،عجمان النعيمية
 ،نحن نقدم الطعام العربي لدينا تسليم إلى كل
مطعم القمر و النجوم
مكان  ،ونحن ننضم إلى كل املهرجان في الحكومة ،
للمحاش ي
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
ونحن جعل بوفيت.

محاش ي علي كيفك هو مطعم يقع في اإلمارات
العربية املتحدة  ،لدينا فرع في الشارقة حلوان
والشارقة الخزامية عجمان النعيمية  ،نحن نقدم
الطعام العربي لدينا تسليم إلى كل مكان  ،ونحن
ننضم إلى كل املهرجان في الحكومة  ،ونحن جعل
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
بوفيت

محاش ي علي كيفك

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

موقع الكتروني

 ،لالستفادة من العرض 1.
انقر فوق االسترداد  ،والذي
سينقلك إلى موقع اي اتش جي
يجب على أعضاء أبشر 2.
التسجيل في اي اتش جي نادي
املكافآت لالستفادة من هذا
العرض  .3يمكن إلغاء
الحجوزات التي تتم بموجب
ً
مجانا حتى ً 4
 ,البرنامج
مساء
ل
.ساعة قبل الوصو 24 4
العروض سارية حتى 31
مارس  .5 2021ال يمكن
االستفادة من هذا العرض إال
عبر اإلنترنت وهو صالح
ألعضاء أبشر فقط  .6ال
توجد رسوم لالنضمام اي
 ،اتش جي نادي املكافآت
ولكن يجب على جميع
األعضاء تقديم معلومات
اتصال صالحة وتحديث
معلومات االتصال هذه عند
الضرورة .في حال كان
 ،االتصال بالعضو ضرورًيا
ستعتمد فنادق القارات
الست على معلومات االتصال
الخاصة بالعضو في امللف
ملثل هذه االتصاالت .7 .من
خالل املشاركة في البرنامج
واالستفادة من فوائده  ،فإنك
توافق على - ...الحفاظ على
واستخدام حساب واحد
فقط اي اتش جي نادي

2021-12-31

2019-08-28

-

خصم  ٪ 25على جميع فنادق
اي اتش جي في املنطقة
والعقارات الفاخرة في جميع
أنحاء العالم.

مجموعة فنادق
انتركونتيننتال

دبي ,دبي ,أم رمول

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-26

يعد مركز مهارات التعليمي  ،الذي يقع مقره في
مرس ى بالزا ساوث في دبي فستيفال سيتي ً ،
مركزا
ً
ً
ً
ً
متخصصا في مجاالت
جديدا
متخصصا
تعليميا
التعليم والعالج والتدريب لألطفال والشباب الذين
يعانون من تحديات التعلم والتنموية والسلوكية.
مهارات هو مركز تعليمي ذكي وذكي ومجهز بأحدث
التقنيات في التعليم والتدريس والتطوير املنهي.
تتمثل رؤية ماهارات في أن تصبح املؤسسة
التعليمية الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا
ّ
والتي تمكن وتمكن األطفال والشباب الذين
يعانون من صعوبات في التعلم بما في ذلك عسر
القراءة  ،عسر القراءة  ،اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه وفرط الحركة واضطراب التوحد ،
خصم  ٪10على باقة التدخل
اضطراب التوحد  ،باإلضافة إلى غيرها من
السلوكي املميزة
املعرفية.

مركز مهارات التعليمي

دبي ,دبي ,أم رمول

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-26

يعد مركز مهارات التعليمي  ،الذي يقع مقره في
مرس ى بالزا ساوث في دبي فستيفال سيتي ً ،
مركزا
ً
ً
ً
ً
متخصصا في مجاالت
جديدا
متخصصا
تعليميا
التعليم والعالج والتدريب لألطفال والشباب الذين
يعانون من تحديات التعلم والتنموية والسلوكية.
مهارات هو مركز تعليمي ذكي وذكي ومجهز بأحدث
التقنيات في التعليم والتدريس والتطوير املنهي.
تتمثل رؤية ماهارات في أن تصبح املؤسسة
التعليمية الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا
ّ
والتي تمكن وتمكن األطفال والشباب الذين
يعانون من صعوبات في التعلم بما في ذلك عسر
القراءة  ،عسر القراءة  ،اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه وفرط الحركة واضطراب التوحد ،
خصم  ٪10على باقة التدخل
اضطراب التوحد  ،باإلضافة إلى غيرها من
السلوكي ديلوكس
املعرفية.

مركز مهارات التعليمي

دبي ,دبي ,أم رمول

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-26

يعد مركز مهارات التعليمي  ،الذي يقع مقره في
مرس ى بالزا ساوث في دبي فستيفال سيتي ً ،
مركزا
ً
ً
ً
ً
متخصصا في مجاالت
جديدا
متخصصا
تعليميا
التعليم والعالج والتدريب لألطفال والشباب الذين
يعانون من تحديات التعلم والتنموية والسلوكية.
مهارات هو مركز تعليمي ذكي وذكي ومجهز بأحدث
التقنيات في التعليم والتدريس والتطوير املنهي.
تتمثل رؤية ماهارات في أن تصبح املؤسسة
التعليمية الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا
ّ
والتي تمكن وتمكن األطفال والشباب الذين
يعانون من صعوبات في التعلم بما في ذلك عسر
القراءة  ،عسر القراءة  ،اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه وفرط الحركة واضطراب التوحد ،
خصم  ٪10على باقة التدخل
اضطراب التوحد  ،باإلضافة إلى غيرها من
السلوكي الكالسيكية
املعرفية.

مركز مهارات التعليمي

دبي ,دبي ,أم رمول

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-26

يعد مركز مهارات التعليمي  ،الذي يقع مقره في
مرس ى بالزا ساوث في دبي فستيفال سيتي ً ،
مركزا
ً
ً
ً
ً
متخصصا في مجاالت
جديدا
متخصصا
تعليميا
التعليم والعالج والتدريب لألطفال والشباب الذين
يعانون من تحديات التعلم والتنموية والسلوكية.
مهارات هو مركز تعليمي ذكي وذكي ومجهز بأحدث
التقنيات في التعليم والتدريس والتطوير املنهي.
تتمثل رؤية ماهارات في أن تصبح املؤسسة
التعليمية الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا
ّ
والتي تمكن وتمكن األطفال والشباب الذين
يعانون من صعوبات في التعلم بما في ذلك عسر
القراءة  ،عسر القراءة  ،اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه وفرط الحركة واضطراب التوحد ،
خصم  ٪ 10على تقييم السلوك
اضطراب التوحد  ،باإلضافة إلى غيرها من
الوظيفي
املعرفية.

مركز مهارات التعليمي

دبي ,دبي ,أم رمول

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

عجمان ,عجمان ,الجرف

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2019-08-26

2021-10-17

يعد مركز مهارات التعليمي  ،الذي يقع مقره في
مرس ى بالزا ساوث في دبي فستيفال سيتي ً ،
مركزا
ً
ً
ً
ً
متخصصا في مجاالت
جديدا
متخصصا
تعليميا
التعليم والعالج والتدريب لألطفال والشباب الذين
يعانون من تحديات التعلم والتنموية والسلوكية.
مهارات هو مركز تعليمي ذكي وذكي ومجهز بأحدث
التقنيات في التعليم والتدريس والتطوير املنهي.
تتمثل رؤية ماهارات في أن تصبح املؤسسة
التعليمية الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا
ّ
والتي تمكن وتمكن األطفال والشباب الذين
يعانون من صعوبات في التعلم بما في ذلك عسر
القراءة  ،عسر القراءة  ،اضطراب فرط الحركة
ونقص االنتباه وفرط الحركة واضطراب التوحد ،
خصم  ٪ 10على اجتماع تناول
اضطراب التوحد  ،باإلضافة إلى غيرها من
تدخل السلوك
املعرفية.

يقع في عجمان الفلي كافيه وهو أفضل مكان
لتناول الطعام مع الشيشة وجميع املواد الغذائية
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
واملشروبات.

مركز مهارات التعليمي

الفلي كافيه

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-25

2019-08-21

في صالون أصيل جالم للتجميل  ،نحن نوجه لكم
وجهة واحدة لتلبية جميع احتياجاتك التدليلية!
تخصصنا يشمل عالجات الشعر  ،تلوين الشعر ،
خصم  ٪ 30على جميع
تطويل الرموش  ،الحمامات املغربية  ،عالجات
الخدمات من األسعار العادية
الوجه والشمع.

قبل عشر سنوات تأسست حضانة بامبل بي من
قبل السيدة سالي الشقرش ي مع عدد قليل من
املوظفين واألطفال .على مر السنين لقد نمت
واستيعاب األعداد املتزايدة باستمرار من األطفال
قمنا بتوسيع الحضانة لدينا .هذا قد ضاعف من
قدرتنا ومنطقة اللعب الخارجية الواسعة
الجميلة .لدينا  8فصول دراسية  ،وسريتي لعب
داخليين  ،ومنطقة ملحو األمية  ،وصالة رياضية
واحدة ومنطقة لعب كبيرة في الهواء الطلق في
محيطنا .ستكون جودة الرعاية والتعلم على أعلى
املستويات في كل مرحلة من مراحل نمو طفلك.
لتعزيز هذا  ٪ 100من موظفينا مؤهلين أو يعملون
من أجل التأهيل.

خصم  ٪ 20على الرسوم
الدراسية

صالون اورينتال جالم
للتجميل

حضانة بامبل بي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-21

2019-08-28

في مركز آدم وحواء للتجميل الطبي  ،نسعى
لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا من خالل توفير
عالجات رعاية صحية منسقة وعاطفة وعالية
متساو على املكونات األساسية
الجودة مع إجهاد
ٍ
للتعليم والبحث الطبي .نتعهد بوضع أعلى معايير
تقديم الرعاية الصحية وممارستها من خالل
نظامنا املعاصر إلدارة الجودة  ،بحيث نضمن
لضيوفنا أن خدمات الرعاية الصحية لدينا ال تفي ما يصل إلى  ٪ 50خصم على مركز آدم وحواء للتجميل
فقط  ،ولكن تتجاوز توقعاتهم ً
الطبي
التخسيس
أيضا

في مركز آدم وحواء للتجميل الطبي  ،نسعى
لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا من خالل توفير
عالجات رعاية صحية منسقة وعاطفة وعالية
متساو على املكونات األساسية
الجودة مع إجهاد
ٍ
للتعليم والبحث الطبي .نتعهد بوضع أعلى معايير
تقديم الرعاية الصحية وممارستها من خالل
نظامنا املعاصر إلدارة الجودة  ،بحيث نضمن
لضيوفنا أن خدمات الرعاية الصحية لدينا ال تفي ما يصل إلى  ٪ 50خصم على مركز آدم وحواء للتجميل
فقط  ،ولكن تتجاوز توقعاتهم ً
الطبي
األسنان
أيضا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

2019-08-21

2020-10-13

في مركز آدم وحواء للتجميل الطبي  ،نسعى
لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا من خالل توفير
عالجات رعاية صحية منسقة وعاطفة وعالية
متساو على املكونات األساسية
الجودة مع إجهاد
ٍ
للتعليم والبحث الطبي .نتعهد بوضع أعلى معايير
تقديم الرعاية الصحية وممارستها من خالل
نظامنا املعاصر إلدارة الجودة  ،بحيث نضمن
لضيوفنا أن خدمات الرعاية الصحية لدينا ال تفي ما يصل إلى  ٪ 50خصم على مركز آدم وحواء للتجميل
فقط  ،ولكن تتجاوز توقعاتهم ً
الطبي
األمراض الجلدية
أيضا

عندما يتعلق األمر بالضيافة  ،فإن فندق كارلتون
باالس املوجود في ديرة يعكس ً
أيضا هذا العمر
الذي يلبي روح دبي الجديدة .باعتباره أحد الفنادق
الفاخرة الراسخة في دبي  ،يجسد قصر كارلتون
"الفخامة بأسعار معقولة" مما يجعل الفخامة في
متناول جميع ضيوفنا الكرام .مع أكثر من ً 20
عاما
من التاريخ  ،يعد فندق كارلتون باالس وجهة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح مع مزيج ال
مثيل له من الخدمات املثالية  ،والديكورات
الداخلية املذهلة  ،واملعيشة الجميلة  ،واملأكوالت خصم  ٪ 25على أفضل أسعار
الغرف املتاحة
العاملية  ،واملوقع املركزي والقيمة التي ال مثيل لها.

كارلتون باالس

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

2019-08-20

2020-10-13

تأسس فندق سيتي سيزونز العين في دولة اإلمارات
العربية املتحدة عام  2005ملتزمون بشدة بخدمة
العمالء واالهتمام بالتفاصيل  ،أقامت فنادق
سيتي سيزونز بالفعل سمعة قوية بين املسافرين
الدوليين ومعظمهم من الزوار من دول مجلس
التعاون الخليجي الذين يتمتعون بالجو العائلي
للفنادق واألجنحة وكذلك موقعهم الرئيس ي في خصم  ٪ 20على أسعار الغرف

نمت فنادق وأجنحة كارلتون من فلسفة تحقيق
أقص ى قدر من العائدات وتقليل املخاطر من
خالل الجمع بين تجربة وخبرة فريق من املهنيين
الذين يفهمون أهم ثالثة مفاتيح لتجربة الفنادق
الفخمة ألصحاب الضيوف واملوظفين .في
مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون  ،تم االعتراف
بمجموعتنا ً
عامليا إلنشاء بعض أكثر تجارب
الضيوف ً
تميزا وبأسعار معقولة .تمزج بسالسة
تراث الشرق األوسط الشهير من الضيافة مع
متطلبات القرن  21للراحة والخدمة والرفاهية.
بتوجيه من فريق تنفيذي متمرس  ،نحن مجموعة
تؤمن بالعمل الجماعي الذي يناسبك.

خصم  ٪25على املأكوالت
واملشروبات

فندق سيتي سيزونز.
العين

كارلتون داون تاون

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

2019-08-20

2020-10-13

تأسس فندق سيتي سيزونز العين في دولة اإلمارات
العربية املتحدة عام  2005ملتزمون بشدة بخدمة
العمالء واالهتمام بالتفاصيل  ،أقامت فنادق
سيتي سيزونز بالفعل سمعة قوية بين املسافرين
الدوليين ومعظمهم من الزوار من دول مجلس
التعاون الخليجي الذين يتمتعون بالجو العائلي
للفنادق واألجنحة وكذلك موقعهم الرئيس ي في خصم  ٪15على مركز التدليك

نمت فنادق وأجنحة كارلتون من فلسفة تحقيق
أقص ى قدر من العائدات وتقليل املخاطر من
خالل الجمع بين تجربة وخبرة فريق من املهنيين
الذين يفهمون أهم ثالثة مفاتيح لتجربة الفنادق
الفخمة ألصحاب الضيوف واملوظفين .في
مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون  ،تم االعتراف
بمجموعتنا ً
عامليا إلنشاء بعض أكثر تجارب
الضيوف ً
تميزا وبأسعار معقولة .تمزج بسالسة
تراث الشرق األوسط الشهير من الضيافة مع
متطلبات القرن  21للراحة والخدمة والرفاهية.
بتوجيه من فريق تنفيذي متمرس  ،نحن مجموعة
تؤمن بالعمل الجماعي الذي يناسبك.

خصم  ٪25على املأكوالت
واملشروبات

فندق سيتي سيزونز.
العين

كارلتون تاور

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-20

2019-08-20

تأسس فندق سيتي سيزونز العين في دولة اإلمارات
العربية املتحدة عام  2005ملتزمون بشدة بخدمة
العمالء واالهتمام بالتفاصيل  ،أقامت فنادق
سيتي سيزونز بالفعل سمعة قوية بين املسافرين
الدوليين ومعظمهم من الزوار من دول مجلس
التعاون الخليجي الذين يتمتعون بالجو العائلي
للفنادق واألجنحة وكذلك موقعهم الرئيس ي في

خصم  ٪15على املطعم

على مدار العقدين املاضيين  ،كانت مجموعة
 intercatواحدة من أكثر األسماء احتراما وثقة في
الخليج .من بداياتنا املتواضعة في عام  1992في
تقديم خدمات تقديم الطعام إلى دبي وحدها ،
نحن نفخر بتقديم الخدمة في جميع أنحاء
اإلمارات العربية املتحدة .لدينا  1300من القوى
العاملة القوية لديها خلفيات خدمات طعام ال
مثيل لها ويتم تدريبهم باستمرار ملساعدتنا على
خدمتك بشكل أفضل لقد قمنا بتنويع أعمالنا
وأصبحنا اآلن في مأدبة خدمة مأدبة مرموقة .نحن
نملك وندير ً
أيضا عالمات تجارية محلية ودولية
للمطعم وهي مشاوي اللبنانية ومطعم توست
الذي يعمل عبر جي س ي س ي.

خصم  ٪ 25على السعر
القياس ي

فندق سيتي سيزونز.
العين

انتركت للضيافة أو
خدمات التموين

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

2020-10-13

نمت فنادق وأجنحة كارلتون من فلسفة تحقيق
أقص ى قدر من العائدات وتقليل املخاطر من
خالل الجمع بين تجربة وخبرة فريق من املهنيين
الذين يفهمون أهم ثالثة مفاتيح لتجربة الفنادق
الفخمة ألصحاب الضيوف واملوظفين .في
مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون  ،تم االعتراف
بمجموعتنا ً
عامليا إلنشاء بعض أكثر تجارب
الضيوف ً
تميزا وبأسعار معقولة .تمزج بسالسة
تراث الشرق األوسط الشهير من الضيافة مع
متطلبات القرن  21للراحة والخدمة والرفاهية.
بتوجيه من فريق تنفيذي متمرس  ،نحن مجموعة خصم  ٪ 25على أفضل أسعار
الغرف املتاحة
تؤمن بالعمل الجماعي الذي يناسبك.

كارلتون تاور

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

2020-10-13

2020-10-13

نمت فنادق وأجنحة كارلتون من فلسفة تحقيق
أقص ى قدر من العائدات وتقليل املخاطر من
خالل الجمع بين تجربة وخبرة فريق من املهنيين
الذين يفهمون أهم ثالثة مفاتيح لتجربة الفنادق
الفخمة ألصحاب الضيوف واملوظفين .في
مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون  ،تم االعتراف
بمجموعتنا ً
عامليا إلنشاء بعض أكثر تجارب
الضيوف ً
تميزا وبأسعار معقولة .تمزج بسالسة
تراث الشرق األوسط الشهير من الضيافة مع
متطلبات القرن  21للراحة والخدمة والرفاهية.
بتوجيه من فريق تنفيذي متمرس  ،نحن مجموعة خصم  ٪ 25على أفضل أسعار
الغرف املتاحة
تؤمن بالعمل الجماعي الذي يناسبك.

عندما يتعلق األمر بالضيافة  ،فإن فندق كارلتون
باالس املوجود في ديرة يعكس ً
أيضا هذا العمر
الذي يلبي روح دبي الجديدة .باعتباره أحد الفنادق
الفاخرة الراسخة في دبي  ،يجسد قصر كارلتون
"الفخامة بأسعار معقولة" مما يجعل الفخامة في
متناول جميع ضيوفنا الكرام .مع أكثر من ً 20
عاما
من التاريخ  ،يعد فندق كارلتون باالس وجهة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح مع مزيج ال
مثيل له من الخدمات املثالية  ،والديكورات
الداخلية املذهلة  ،واملعيشة الجميلة  ،واملأكوالت
العاملية  ،واملوقع املركزي والقيمة التي ال مثيل لها.

خصم  ٪25على املأكوالت
واملشروبات

كارلتون داون تاون

كارلتون باالس

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-10-13

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2022-01-18

2020-10-13

2021-01-18

نمت فنادق وأجنحة كارلتون من فلسفة تحقيق
أقص ى قدر من العائدات وتقليل املخاطر من
خالل الجمع بين تجربة وخبرة فريق من املهنيين
الذين يفهمون أهم ثالثة مفاتيح لتجربة الفنادق
الفخمة ألصحاب الضيوف واملوظفين .في
مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون  ،تم االعتراف
بمجموعتنا ً
عامليا إلنشاء بعض أكثر تجارب
الضيوف ً
تميزا وبأسعار معقولة .تمزج بسالسة
تراث الشرق األوسط الشهير من الضيافة مع
متطلبات القرن  21للراحة والخدمة والرفاهية.
بتوجيه من فريق تنفيذي متمرس  ،نحن مجموعة خصم  ٪ 25على سعر الغرفة
واملشروبات واملطعم
تؤمن بالعمل الجماعي الذي يناسبك.

منذ البداية  ،في ميليا للفنادق الدولية  ،تمكنا من
ً
استنادا إلى نهجنا الفريد
بناء مشروع تجاري ناجح
في الضيافة

خصم  ٪ 25على الغرف

كارلتون داون تاون

فندق ومنتجع ميليا
ديزرت بالم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

يجب استخدام القسيمة
شراء واحدة احصل على خالل شهر من تاريخ الشراء
ً
الثانية مجانا
ويجب الحجز مسبقا

خصم ثابت

يجب استخدام القسيمة
خالل شهر منذ تاريخ الشراء
ً
ويجب الحجز مسبقا

2021-12-31

2021-12-31

2019-08-18

2019-08-18

استمتعي بمنكير وبديكير مع عالج تروبيكال سن
سيت فقط مقابل  ٢٠٠درهم

استمتعي بثالث خدمات مقابل  ٣٥٠درهم فقط
 ...ساعة مساج  +عالج للشعر مع سشوار

عرض اليدين والقدمين

عرض الشعر واملساج

أورينتال ويلنس سبا

أورينتال ويلنس سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

احصل على خاتم أملاس
مطابق بقيمة  3200درهم
ً
مجانا ً
تماما مع شراء عقد
بقيمة  20.000درهم من
مجموعة Emerald cut

2022-01-18

2021-01-18

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
خاتم أملاس الزمرد قطع مجاني
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح بقيمة  3200درهم للشراء أكثر
من  20،000درهم
املرأة املعاصرة.

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

العرض ساري على مجموعة
 Midnight Roseعند الشراء
بأقل من  16،500درهم .غير
شراء واحدة احصل على ساري مع أي خصومات أو
قسائم أخرى
الثانية مجانا

2022-01-18

2021-01-18

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه قالدة روز ميدنايت املجانية
بقيمة  5500درهم للمشتريات
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح التي تزيد قيمتها عن 16،500
درهم
املرأة املعاصرة.

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

العرض ساري على مجموعة
Joie De Vivre Collection
عند الشراء بأقل من 16،000
شراء واحدة احصل على درهم .غير ساري مع أي
خصومات أو قسائم أخرى
الثانية مجانا

2022-01-18

2021-01-18

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
حلقة مجانية بقيمة 1،900
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح درهم للمشتريات التي تزيد
قيمتها عن  16،000درهم
املرأة املعاصرة.

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

العرض ساري على عقد
التنس فقط عند الشراء بأقل
من  12،000درهم .غير ساري
شراء واحدة احصل على مع أي خصومات أو قسائم
أخرى
الثانية مجانا

2022-01-18

2021-01-18

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح
املرأة املعاصرة.

احصل على أقراط مرصعة
باألملاس بقيمة  2350درهم
إماراتي للشراء بأكثر من
 12،000درهم

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

العرض ساري على مجموعة
 Tessitoreعند الشراء بحد
أدنى  10،000درهم .غير
شراء واحدة احصل على ساري مع أي خصومات أو
قسائم أخرى
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-08-15

تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها السيد /رائد
أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في عام 1999
ً
وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا لها في
أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة .تتخصص
الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار الكريمة
واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار 18
قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب .كما
تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح
املرأة املعاصرة.

خاتم تيسيتور مجاني بقيمة
 1900درهم

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

صالحة على سوار املاس
الساحرة غير ساري مع أي
خصومات أو قسائم أخرى

2022-01-18

2021-01-18

تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها السيد /رائد
أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في عام 1999
ً
وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا لها في
أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة .تتخصص
الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار الكريمة
واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار 18
قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب .كما
تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح خصم  ٪30على أساور األملاس
الساحرة
املرأة املعاصرة.

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

صالح على املجوهرات
الذهبية عيار  18قيراط .غير
ساري على قضبان الذهب /
العمالت املعدنية .غير ساري
مع أي خصومات أو قسائم
أخرى.

2022-01-18

2021-01-18

ٌ
ليالي للمجوهرات ذ .م .م عبارة عن شركة
بسلسلة من املتاجر
مجوهرات قائمة في دبي
ٍ
الفاخرة تحت مسمى ليالي .وكان قد أسسها
السيد /رائد أحمد باقر والسيد  /أنوراج سينها في
ً
عام  1999وتفتخر ليالي اليوم بــامتالكها  22متجرا
لها في أشهر املواقع باإلمارات العربية املتحدة.
تتخصص الشركة في األملاس واللؤلؤ واألحجار
الكريمة واألحجار النفيسة املعتمدة والذهب عيار
 18قيراط واملجوهرات املصنعة بحسب الطلب.
كما تفتخر ليالي بإظهارها ملفاهيم إبداعية في
املجوهرات وتسعى بثبات ملواكبة آخر صيحات
املوضة العاملية .ويرتبط اسم ليالي اليوم
باملجوهرات الفاخرة والخدمة ذات الطابع
الشخص ي التي من شأنها أن تعزز الثقة مع
ً
العمالء .وقد أسست نفسها لتكون اسما له وزنه
خصم  ٪ 20على فرض رسوم
في السوق على مدى السنوات الستة عشرة
األخيرة .حيث تجسد العالمة التجارية "ليالي" روح على املجوهرات الذهبية عيار
 18قيراط
املرأة املعاصرة.

الليالي للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,الجيمي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,الشندغة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,كورنيش ديره
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

أسعار التعبئه املذكوره 1.
أعاله تشمل ضريبة القيمة
املضافة .2 .تنتهي صالحية
ألعاب بلو سويبر بعد 30
ً
يوما .3 .ان تعبئه ألعاب بلو
سويبر فقط صالحة في نفس
املتجر .4 .يمكن استخدام
ألعاب بلو سويبر للركوب على
العاب االطفال وألعاب
الفيديو وألعاب ڤي ار .5 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
اي عروض اخرى .6 .ال تسري
العروض في العطالت الرسمية
و االعياد .7 .هذا العرض
فقط صالحة في ايام العادية
وليس في عطالت نهاية
األسبوع .8 .يجب علي
املستخدم ابراز بطاقة ابشر
او تطبيق ابشر لسترداد هذا
العرض .9 .العروض غير قابلة
شراء واحدة احصل على للتحويل وال يمكن استردادها
للنقد
الثانية مجانا

2025-12-31

2021-09-28

في حين أن األطفال صعبون في اللعب  ،يمكن
للوالدين ً
أيضا االنضمام إلى التجربة التعليمية.
يساعد فريق ليتل اكسبلورر اآلباء على اكتشاف
أفكار جديدة حول تطور الطفولة وإتقان
التقنيات املدهشة التي ستساعد صغارهم على قم بتعبئه مقابل  210دراهم
ً
ً
التطور
وعقليا .هذا يجعل ليتل اكسبلورر واحصل على  30ألعاب بلو
جسديا
ً
ً
سويبر.
يوما رائعا للعائلة بأكملها  ،ألنه أثناء استكشاف

ماجيك بالنيت

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر لكل شخص يشارك 1-
في الغرفة املزدوجة  ،تطبق
شروط الحجز والشروط2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابلة 3-
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا-4 .صالح فقط لعيد
.األضحى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر لكل شخص يشارك 1-
في الغرفة املزدوجة  ،تطبق
شروط الحجز والشروط2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابلة 3-
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا-4 .صالح فقط لعيد
.األضحى

2021-12-31

2019-08-08

2019-08-08

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل عرض عيد األضحى  -خصم
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم 10٪ .على باقة ماليزيا ملدة  6ليال وكالة الريس للسفريات

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي عرض عيد األضحى  -خصم 10
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل  ٪على باقة سان بطرسبرج ملدة
وكالة الريس للسفريات
 3ليال
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم.

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر لكل شخص يشارك 1-
في الغرفة املزدوجة  ،تطبق
شروط الحجز والشروط2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابلة 3-
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا-4 .صالح فقط لعيد
.األضحى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر لكل شخص يشارك 1-
في الغرفة املزدوجة  ،تطبق
شروط الحجز والشروط2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابلة 3-
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا-4 .صالح فقط لعيد
.األضحى

2021-12-31

2019-08-08

2019-08-08

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل عرض عيد األضحى  -خصم
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم 10٪ .على باقة باكو ملدة  3ليال وكالة الريس للسفريات

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل عرض عيد األضحى  -خصم 10
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم ٪ .على باقة سوتش ي ملدة  7ليال وكالة الريس للسفريات

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر لكل شخص يشارك 1-
في الغرفة املزدوجة  ،تطبق
شروط الحجز والشروط2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابلة 3-
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا-4 .صالح فقط لعيد
.األضحى

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

السعر لكل شخص يشارك 1-
في الغرفة املزدوجة  ،تطبق
شروط الحجز والشروط2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير قابلة 3-
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا-4 .صالح فقط لعيد
.األضحى

2021-12-31

2019-08-08

2019-08-08

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل عرض عيد األضحى  -خصم 10
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم ٪ .على باقة سوتش ي ملدة  4ليال وكالة الريس للسفريات

تستخدم الريس للسياحة مواردها الهائلة لتوفير
حلول سفر مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة
للمسافرين من رجال األعمال والسياح إلى جميع
أنحاء العالم .خبرتنا في تحديد املصادر والتخطيط
والتنفيذ توفر لعمالئنا خيارات قابلة للتطبيق
ملتطلباتهم .مع وجود شبكة عاملية قوية ومقدمي
خدمات موثوقين في املكان  ،توفر آل رايس ترافيل عرض عيد األضحى  -خصم 10
عطلة مجانية أو رحلة عمل في أي مكان في العالم ٪ .على باقة سوتش ي ملدة  3ليال وكالة الريس للسفريات

 دبي لتأجير- يوروبكار دبي
السيارات

خصم على اسعار االنترنت

خصم على اسعار االنترنت

2019-08-08

2025-12-31

1. Discount is applicable
on car rental rates only,
discount on Insurance
and other extras will not
apply. 2. Discount is not
valid in conjunction with
any other offer from
Europcar. 3. Offer Valid
till 15 Aug 2019.

نسبة الخصم

سيارات

 دبي, دبي,دبي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

األسعار املذكورة أعاله 1-
للغرفة في الليلة الواحدة 2األسعار مقتبسة بالدرهم
اإلماراتي وتخضع لرسوم
خدمة بنسبة  ٪ 10ورسوم
البلدية بنسبة  -3 ٪ 7تخضع
األسعار إلى  20درهم إماراتي
للغرفة في الليلة الواحدة
كرسوم درهم للسياحة 4األسعار أعاله تخضع لضريبة
القيمة املضافة  ٪ 5في الليلة
يتم تقديم خدمة الواي فاي
املجانية في جميع أنحاء مباني
الفندق وغرف الضيوف 6حافالت مكوكية مجانية ً
يوميا
إلى مول اإلمارات  -7األسعار
شاملة خصم  ٪20على
املأكوالت واملشروبات 8األسعار شاملة خدمات بوفيه
اإلفطار الكاملة في مطعم
الفرسان لتناول الطعام
طوال اليوم -9 .األسعار غير
صالحة من  08إلى 16
:أغسطس  2019مدة الحجز
من  08يوليو إلى  30سبتمبر
مدة اإلقامة :من 2019 8
يوليو إلى  30سبتمبر 2019

2021-12-30

2020-11-03

يقع منتجع باب الشمس بين الكثبان الرملية ،
وهو الخيار املفضل في العالم لقضاء العطالت في
الصحراء .تجمع واحة الهدوء هذه بين السحر
الريفي والضيافة العليا لتضفي على الحياة تجربة
صحراوية أصيلة.

خصم  ٪ 15من أفضل سعر
متاح

منتجع باب الشمس
الصحراوي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2019-08-06

2021-10-17

تفضل بزيارة تجربة الحذيفة على الوصل في دبي ،
وسوف تسامح على افتراض أن هذه العالمة
التجارية قد ظهرت قبل عصرنا بقليل  -إعادة
تعريف موضة األثاث املعاصر بأكثر الطرق
دراماتيكية التي يمكن تخيلها .ولكن القصة تعود
قليال الى الوراء  .يجمع الحذيفة بين األزياء واألسرة
التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان في صناعة
األثاث الفاخر مع التركيز على التصميم واالبتكار.
تعرض متاجرنا تجارب املعيشة الفاخرة  ،وتجمع
بين مجموعات من األثاث مع اإلضاءة
خصم %30على أجمالي الفاتورة
واإلكسسوارات والسجاد والرميات.

إن مهمتنا وفلسفتنا هي إنشاء حقائب تمثل
امتدادات حقيقية للشكل اإلنساني .كل قطعة
تتخذ خطوة نحو هدف الكمال البسيط .مصممة
بوعي ومفصلة لتحقيق املالحة جهد من خالل
عاملنا .تتطور باستمرار وتنمو لزيادة إمكاناتك.
يتجلى هذا التفاني على مدار تاريخ الشركة الذي
تجسده فرق من األشخاص الذين يستمرون في
تقدم تومي موضحة من خالل اتصاالتنا املستمرة
مع عمالئنا وعرضها في متاجر البيع بالتجزئة لدينا
في جميع أنحاء العالم.

خصم  ٪ 15على العناصر
املختارة

الحذيفة للمفروشات

تومي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

األسعار املذكورة أعاله 1-
للغرفة في الليلة الواحدة 2األسعار مقتبسة بالدرهم
اإلماراتي وتخضع لرسوم
خدمة بنسبة  ٪ 10ورسوم
البلدية بنسبة  -3 ٪ 7تخضع
األسعار إلى  20درهم إماراتي
للغرفة في الليلة الواحدة
كرسوم درهم للسياحة 4األسعار أعاله تخضع لضريبة
القيمة املضافة  ٪ 5في الليلة
يتم تقديم خدمة الواي فاي
املجانية في جميع أنحاء مباني
الفندق وغرف الضيوف 6حافالت مكوكية مجانية ً
يوميا
إلى مول اإلمارات  -7األسعار
شاملة خصم  ٪20على
املأكوالت واملشروبات 8األسعار شاملة خدمات بوفيه
اإلفطار الكاملة في مطعم
الفرسان لتناول الطعام
طوال اليوم -9 .األسعار غير
صالحة من  08إلى 16
:أغسطس  2019مدة الحجز
من  08يوليو إلى  30سبتمبر
مدة اإلقامة :من 2019 8
يوليو إلى  30سبتمبر 2019

2021-12-31

2020-10-28

يقع منتجع باب الشمس بين الكثبان الرملية ،
وهو الخيار املفضل في العالم لقضاء العطالت في
الصحراء .تجمع واحة الهدوء هذه بين السحر
الريفي والضيافة العليا لتضفي على الحياة تجربة
خصم  ٪15على املرافق الترفيهية
صحراوية أصيلة.

منتجع باب الشمس
الصحراوي

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -1
إنشاء الفاتورة في املحل 2- .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
الرسمية s3- .خالل العطالت
غير قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-05

بن نخيرة وشركاه هي ممارسة التقاض ي في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .نحن املتقاضون .نحن
نتفهم أن التعقيدات القانونية للسوق في اإلمارات
العربية املتحدة ال حدود لها  -ولكن ما يهم في
النهاية هو النتيجة النهائية عندما تصبح العالقة
مثيرة للجدل .يزود املتقاضون عمالئنا في املنازعات
 أو النزاعات املتوقعة  -بالتحصين الشامل منخالل معرفة الفقه غير املحضرة  ،وتجربة
املحكمة  ،والبراغماتية  ،وااللتزام باملواعيد ،
والنشاط املؤيد للنشاط .نحن شركة ثقيلة للغاية
محمد نخيرةالظاهري
نضمن أن تحظى أموالك باهتمام ثابت من جانب
ن
تكو جزءا من مكافآت  20%للمحاماة و األستشارات
الشريك .لدينا حقوق الحضور حتى املحكمة
القانونية
 .الصفقة
االتحادية العليا لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -1
إنشاء الفاتورة في املحل 2- .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
الرسمية s3- .خالل العطالت
غير قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

السعر يشمل جميع الضرائب
مع اإلفطار .السعر لشخصين

2022-01-07

2019-08-05

هوم وايد هي شركة تابعة ملجموعة محمد حارب
العتيبة تهدف إلى خلق أفضل تجربة تسوق
لتحسين املنزل يمكن أن نوفرها  ،نحن نقدم
أفضل األجهزة املنزلية من خالل شبكة من صاالت
العرض وتجار التجزئة الرئيسيين ومحالت السوبر
ماركت وتجار السوق في جميع أنحاء اإلمارات
العربية املتحدة .كان هناك ً
دائما طلب كبير بين
املستهلكين على األجهزة املنزلية عالية األداء وذات
ً
األسعار املعتدلة ونفخر كثيرا بتلبية هذه الحاجة.
نحن نفخر بشكل أكبر في وجهنا الذي قمنا به
بنجاح على مدار الثالثين ً
عاما املاضية .في هوم
خصم  %20على أجمالي الفاتورة
وايد ،نتطلع إلى املائة عام القادمة.

2021-01-07

استمتعوا بالجمال امللهم للتصميم العصري
الفاخر والتفاصيل السلسة  ،معززة بالضيافة
الحقيقية والخدمة الشخصية في فندق كنال
سينترال مع إطالالت خالبة على املدينة  ،وقناة
دبي  ،وبرج خليفة  ،يمكنك االستمتاع بمجموعة
متنوعة من خيارات األعمال والترفيه االستثنائية
أثناء اإلقامة معنا.

هوم وايد

فندق كنال سنترال بزنس
باي
عرض عيد األضحى  470درهم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,الشهامه

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -1
إنشاء الفاتورة في املحل 2- .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
الرسمية s3- .خالل العطالت
غير قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-08-05

عالم من الشوكوالته شوكوالتة ديزاينرز هي شركة
بيع بالتجزئة تضم مجموعة واسعة من منتجات
الشوكوالته الفريدة والفاخرة  ،وقد تأسست في
أبو ظبي في عام  ، 2008وتلتزم بتزويد هؤالء
املتحمسين حول الشوكوالتة بمجموعة مختارة
من املنتجات الرائعة .تجمع منتجاتنا بين وصفات
الشوكوالتة القديمة وأغنى أنواع الشوكوالتة
الحقيقية  ،ومجموعة متنوعة من النكهات
الغريبة واألسلوب الفني لنقدم لك أفضل أنواع
ً
الشوكوالتة في أي مناسبة أصبح منفذنا مالذا
ألولئك الذين يحبون الشوكوالتة بعاطفة والذين
يرغبون في االنغماس في إبداعاتنا الرائعة أو تدليل
أحبائهم مع هدية من الشوكوالته الرائعة.

خصم  %15على مجمل
املشتريات

شوكوليت ديزاينرز

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,عود ميثاء
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

يمكن استبدال الخصم 1-
.على كل ش يء في شاتلز و مور
الخصم متاح في جميع 2-
فروع مول اإلمارات  ،مردف
سيتي سنتر  ،عود ميثاء  ،دملا
مول أبوظبي -3 .ال يسري
العرض بالتزامن مع العرض أو
الخصم عند تقديم بطاقة
االفتراضية  Absherعضوية

2022-01-18

2021-01-18

شاتلز و مور هي فكرة محلية من مجموعة عيس ى
صالح القرق  ،وهي تقع ً
حاليا في أكثر مراكز
ً
ازدحاما في العالم إلى جانب مواقع أخرى
التسوق
في اإلمارات العربية املتحدة .احتوى على مجموعة
من األثاث واإلكسسوارات التي تم اختيارها بعناية
من جميع أنحاء العالم والتي تتراوح ما بين املوضة
العصرية األنيقة واملبسطة  ،ونحن نسعى ً
دائما
لنقدم لك املزيد بسعر نقطة من املؤكد أنك
ستحبه .تلبي املنتجات املوجودة في متاجرنا وعاء
ذوبان األذواق والثقافات .لذلك  ،بغض النظر عن
مساحتك  ،لدينا أثاث يلبي جميع االحتياجات
املدعومة بخدمة استثنائية وذات جودة عالية.
تعال واستكشف مجموعة كبيرة من األثاث
ً
واإلكسسوارات واجعل مساحتك منزال يمكنك أن
خصم  ٪ 30على جميع املنتجات
تحبه.

تشاتلز & مور

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نسبة الخصم

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-08-04

2019-08-03

الحلويات والقهوة يمكن أن تستهلك هذه النكهة
التركية التقليدية املصنوعة من قلي العجين
املخمر في الزيت الساخن على حد سواء الحلو
واملالح .يتم تقديم شربات بلطف .يمكن تحلية
العسل واملربى والصلصات املختلفة .يمكن
الحصول على الجبن ومختلف الصلصات والتوابل
والنكهات املختلفة عند اململحة .تعتمد اللغة ،
التي توجد ً
أيضا في املطبخ اليوناني  ،على املطبخ
العثماني .كان للوكما  ،الذي تم صنعه بكثرة في
القصر وتم توزيعه على الجمهور  ،مكانة مهمة في
تاريخ املطبخ التركي.

خصم  ٪ 10من القائمة

ويجمع هذا املكان املوجود في الردهة بين الراحة
التي يوفرها تناول الطعام في الداخل والشعور
ّ
باالنتعاش مع مساقط املياه في الهواء الطلقُ .يقدم
هذا املطعم بوفيه اإلفطار املمتاز في الصباح ،وهو
يضم ما لذ وطاب من الوجبات األخرى اللذيذة
ً
خصم  ٪15على مطعم ذا تراس
عالوة على قائمة طعام انتقائية.

لوقماتو

منتجع راديسون بلو
الشارقة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-08-10

2019-08-03

ويجمع هذا املكان املوجود في الردهة بين الراحة
التي يوفرها تناول الطعام في الداخل والشعور
ّ
باالنتعاش مع مساقط املياه في الهواء الطلقُ .يقدم
هذا املطعم بوفيه اإلفطار املمتاز في الصباح ،وهو
يضم ما لذ وطاب من الوجبات األخرى اللذيذة خصم  ٪15على مقهى تشيل
ً
اوت
عالوة على قائمة طعام انتقائية.

ويجمع هذا املكان املوجود في الردهة بين الراحة
التي يوفرها تناول الطعام في الداخل والشعور
باالنتعاش مع مساقط املياه في الهواء الطلقُ .ي ّ
قدم
هذا املطعم بوفيه اإلفطار املمتاز في الصباح ،وهو
يضم ما لذ وطاب من الوجبات األخرى اللذيذة خصم  ٪15على مطعم كاليبسو
ً
بول
عالوة على قائمة طعام انتقائية.

منتجع راديسون بلو
الشارقة

منتجع راديسون بلو
الشارقة

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة  .2اليسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها للنقد .4 .العرض
يسري على أربعة أشخاص
فقط لكل معاملة

2022-10-17

2021-10-17

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي .خصم  %20على املشروبات و
املأكوالت
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده.

ريل سينما طعام
ومشروبات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

احصل على سنتين من
التداول املجاني عبر اإلنترنت
على(  DFXو -1 )ADM
املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية-3 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2025-12-31

2019-08-01

تأسست دار التمويل لألوراق املالية (ذ.م.م ).في
ُ
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتباشر أعمالها من
خالل مكتبها الرئيس ي في إمارة أبوظبي وفرعها
املوجود في دبي .دار التمويل لألوراق املالية شركة
ّ
مرخصة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع في
ّ
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتقدم عبر فريق
عمل محترف من ذوي الخبرة والكفاءة خدمات
ٍ
ُ
وساطة آمنة وبأعلى درجات الجودة .هذا وتقدم
دار التمويل لألوراق املالية خدمات تداول
ّ
إلكتروني تتميز بالجودة وسهولة االستخدام تمكن
عمالئنا الكرام من متابعة أسعار األسهم وإدارة
محافظهم االستثمارية في تجربة تداول فريدة عبر
اإلنترنت .باعتبارها أحد الشركات التابعة ملجموعة
دار التمويل وذراع الوساطة املالية لها ،تنبع امليزة
التنافسية لدار التمويل لألوراق املالية من
اعتمادها وتنفيذها لخطط استراتيجية ُمحكمة احصل على سنتين من التداول
دار التمويل لألوراق املالية
املجاني عبر اإلنترنت
ذات رؤية تنفيذية بعيدة املدى.

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2030-12-31

2019-08-01

2019-07-29

تم الوطني تأجير السيارات العاملة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة منذ عام  1994من خالل
 13فرعا في جميع أنحاء البالد مع حجم األسطول
أكثر من  +7000املركبات .نحن نقدم مجموعة
واسعة من حلول تأجير السيارات للشركات
واألفراد .تشمل منتجاتنا اإليجارات قصيرة األجل ،
مما يوفر للعمالء مجموعة واسعة من السيارات
عالية الجودة الحتياجات تأجير السيارات
التجارية أو الترفيهية .يتراوح األسطول الذي نقوم
بتشغيله من سيارات هاتشباك املدمجة إلى
سيارات السيدان العائلية وسيارات الدفع الرباعي
وسيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان
الفاخرة والفخمة واملركبات التجارية بما في ذلك
الحافالت الصغيرة والشاحنات والشاحنات
الصغيرة.

خصم  ٪50على أسعار
الكتيبات اليومية

تقدم مجموعة فيفا الطبية املستحضرات الطبية
على املنتجات غير األدوية 20%
والعالجات الدوائية

الوطنية لتأجير السيارات

صيدلية فيفا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,هيلي
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
أم القيوين ,أم القيوين ,الرأس
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الصفا األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

مجوهرات الجوهرة للمجوهرات منذ عام 1907
مع معرفة واسعة وعقود من الخبرة في مجال
املجوهرات  ،ولدت جوهرة كشركة إماراتية
للمجوهرات من فكرة أن املجوهرات يجب أن
يتردد صداها مع رغبات مرتديها األعمق .بدأت
الجوهرة بتصاميم املجوهرات التقليدية والحديثة
بجمال وجودة فريدة .ينعكس هذا االعتقاد في كل
ابتكار للعالمة التجارية ً
بدءا من التصميمات
الجديدة املبتكرة إلى العناية والدقة املمنوحة لكل
مكانُ .
صنعت الجوهرة للشابة العصرية وهي
تجسد الشباب بينما تحتفل بالفروق الدقيقة في
املنطقة .تم تصميم وتطوير جميع املجموعات
بواسطة فريق من أصحاب املجوهرات املاهرة في خصم  ٪25على أجور مصنعية
الذهب
املنزل والعامليين املعروفين بحرفهم االستثنائية.

جوهرة للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,زاخر
أبوظبي ,العين ,هيلي
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
أم القيوين ,أم القيوين ,الرأس
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,الصفا األولى
دبي ,دبي ,الكرامة
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

مجوهرات الجوهرة للمجوهرات منذ عام 1907
مع معرفة واسعة وعقود من الخبرة في مجال
املجوهرات  ،ولدت جوهرة كشركة إماراتية
للمجوهرات من فكرة أن املجوهرات يجب أن
يتردد صداها مع رغبات مرتديها األعمق .بدأت
الجوهرة بتصاميم املجوهرات التقليدية والحديثة
بجمال وجودة فريدة .ينعكس هذا االعتقاد في كل
ابتكار للعالمة التجارية ً
بدءا من التصميمات
الجديدة املبتكرة إلى العناية والدقة املمنوحة لكل
مكانُ .
صنعت الجوهرة للشابة العصرية وهي
تجسد الشباب بينما تحتفل بالفروق الدقيقة في
املنطقة .تم تصميم وتطوير جميع املجموعات
بواسطة فريق من أصحاب املجوهرات املاهرة في
املنزل والعامليين املعروفين بحرفهم االستثنائية.

خصم  ٪45على مجوهرات
األملاس واللؤلؤ

جوهرة للمجوهرات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
عجمان ,عجمان ,الراشدية -
عجمان

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-10-17

2019-07-25

على الرغم من أن االسم يوحي هو كل ش يء عن
الذوق الذي يشبه الحفاظ على املوضة وفقا
للثقافة والتقاليد العربية .منذ أن بدأت الرحلة ،
ً
كانت تتوق دائما إلى تقديمها نهج طليعي للزي
العربي التقليدي ومنذ ذلك الحين تمتعت
استجابة هائلة والتي تعزى إلى تصاميمها الفريدة
خصم  %15على جميع املنتجات
والحصرية.

ذوق

بيت البروتين عباره عن سلسله محالت افتتحت في
عام  ... ٢٠١٥لتوفر جميع البدائل الصحيه
للمأكوالت الخفيفه و السناكات لذوي االحتياجات
الرياضيه او ممن يريدون انزال وزنهم  .بيت
ً
البروتين يعمل يدا بيد مع كل من يمارس الرياضه
و يتبع نظام صحي للوصول ألفضل النتائج ...
موظفينا ذو كفاءه عاليه لالجابه عن اي سؤال و
لدينا رياضيين حاصلين على جوائز عده في املجال
الرياض ي و ذو كفاءه مستعدين دائما ملساعده اي
شخص يريد الوصول لنتائج معينه  .جميع
ً
ُ َ
منتجاتنا تخزن بطريقه مثاليه نظرا لألحوال
الجويه الحاره في دوله االمارات العربيه املتحده و
خصم  %20على جميع املنتجات
تصل الي املستهلك في افضل حاله.

بيت البروتين

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

عجمان ,عجمان ,الجرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-10-17

2019-07-25

تاسست شركة بارفرغرانس لتجارة العطور في دبي
سنة  2017وهي شركة أماراتية تهتم بتجارة
وصناعة العطور العربية والعاملية من اهم
نشاطات الشركة  – 1 :استيراد الزيوت العطرية
من االتحاد االوربية ) فرنسا  /املانيا  /سويسرا
(واعادة تصديرها الى جميع دول الشرق االوسط 2
– تصنع عالمات خاصة للعمالء من خالل انشاء
مشاريع صغيرة  – 3تهتم بفتخ نوافذ بيع املفرق
لزبائن الراغبين بخلط عطور خاصة لهم – 4
نساعد العمالء على انشاء العالمة التجارية
الخاصة بهم  - 5تنصيع بوكسات عطور خاصة
للمناسبات حسب رغبة العميل  – 6نوفر اكثر من
 1300عطر مشابه ألهم املاركات العاملية وبجودة
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
عالية.

الدرية لتجارة وخياطة املالبس النسائية تأسست
في 2014-2-20في عجمان منطقة الجرف  .١نقوم
بتقديم كافة خدمات الخياطة النسائية من
تصميم و تفصيل وتعديل املالبس بإدارة إماراتية،
كما نوفر املالبس الجاهزة .نخيط جميع
احتياجات املرأة من املالبس اليومية والرسمية
ومالبس السهرات وبدل السفر وغيرها .كما لدينا
خدمة توفير األقمشة .نسعى دائما أن يكون عملنا
متقنا و مناسب للجميع .

خصم على التفصيل 20%

بارفرغرانس للعطور

الدرية للخياطة

عجمان ,عجمان ,الجرف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
 وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
صالحة في قائمة املأكوالت
واملشروبات املنزلية فقط

2022-01-18

2019-07-25

2021-01-18

الدرية لتجارة وخياطة املالبس النسائية تأسست
في 2014-2-20في عجمان منطقة الجرف  .١نقوم
بتقديم كافة خدمات الخياطة النسائية من
تصميم و تفصيل وتعديل املالبس بإدارة إماراتية،
كما نوفر املالبس الجاهزة .نخيط جميع
احتياجات املرأة من املالبس اليومية والرسمية
ومالبس السهرات وبدل السفر وغيرها .كما لدينا
خدمة توفير األقمشة .نسعى دائما أن يكون عملنا
متقنا و مناسب للجميع .

خصم على املالبس 30%
الجاهزة

يقع بايس مير في برج دبي في دبي  ،وهو واحد من
أفضل املطاعم وأكثرها شعبية في دبي .مطعم
بايس مير هو مطعم إيطالي مع املودة والنكهة.
تقدم قوائم الطعام لدينا تجربة طعام راقية
معاصرة .نحن نقدم املأكوالت اإليطالية واملأكوالت
البحرية في قلب وسط مدينة دبي .يوفر التراس
املربى املربى لدينا مناظر خالبة في عرض برج
ً ً
خليفة الخالب ونافورة دبي مول الكبرى نهارا وليال .خصم  ٪15على إجمالي الفاتورة

الدرية للخياطة

مطعم بايس مير

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

خصم  ٪ 30على الخدمات 1.
املدرجة أدناه • تدليك الجسم
حمام مغربي • الوجه • سبا •
للشعر عالج الشعر بالكيراتين
مطلوب يوم واحد قبل 2.
املوعد لحجز املكاملة ؛
املطالبة 065735426 3.
في منفذ  Absherبخصم
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 4.
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
.خالل أيام العطل الرسمية
العروض غير قابلة 5.
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
.نقدا

2025-12-31

2019-07-25

تم تجهيز الصالون بكافة الخدمات التي يمكن أن
تطلبها أي امرأة ؛ من مانيكير إلى حمام مغربي إلى
تدليك لكامل الجسم .حمام مغربي تقليدي ،
عالجات سبا فاخرة للوجه  ،مساج للجسم
السويدي وغيرها الكثير.

خصم  ٪ 30على الخدمات
املحدودة.

صالون فيلفيت للسيدات

دبي ,دبي ,الخوانيج األولى
عجمان ,عجمان ,الصناعية
الجديدة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-22

2021-10-17

بيت املوضة جزء من شركة فنان لالزياء نحن
شركة أزياء  ،لها تاريخ طويل  ،وفكرت في السنوات
التي نجحت فيها فنان في الحصول على رضا
العمالء بشكل كبير عن طريق منتجات ذات جودة
عالية وأسعار عادلة ومجموعة واسعة من
املنتجات واملزايا التنافسية في عملية اإلنتاج .نحن
ً
نعمل مع أكثر املصممين نفوذا من الكويت
واإلمارات العربية املتحدة الذين يفهمون بعمق
احتياجات وطعم املرأة اإلماراتية وجميع مواطني
دول مجلس التعاون الخليجي .نحن نؤمن بجمال
األزياء العربية واإلسالمية ونسعى جاهدين لتقديم
هذه األصالة إلى نساء العالم العربي وتلبية
احتياجات العصر الحديث بلمسة من املاض ي.
باستخدام أحدث التقنيات وأساليب اإلنتاج
الحديثة  ،لتزويد العمالء بأجود جودة  ،ولكن في
الوقت نفسه  ،حافظوا على مظهر ومظهر جذورنا
خصم  ٪ 15على جميع العناصر
العربية والجمال الفريد لفنوننا.

بيت املوضة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-07-24

2019-07-24

ّ
َحالقي هو مركز متكامل في الشارقة للعناية بمظهر
الرجل وأناقته من كافة النواحي بأدق تفاصيلها
على مستوى راق تتضافر فيه التخصصات
العلمية ذات العالقة واملهارات الفنية املختلفة

-

خصم  %20على جميع
الخدمات

مركز حالقي للعناية
الشخصية للرجال

بولفار @ راديسون بلو
ديرة كريك
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة

دبي ,دبي ,جميرا األولى

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-07-24

2019-07-24

مسكوف هو مكان فريد من نوعه  ،حيث كل كائن
وكل التفاصيل لها معنى خاص بهم ألنها عناصر
تساهم في القيام برحلة الكتشاف ثقافة الطعام
العراقية .إنها فرصة لتجربة ذوق مكثف ومغلف ،
حيث تضفي العطور واأللوان والنكهات ً ،
جنبا إلى
جنب مع شرارة اإلبداع واإلبداع  ،الضوء على
جميع الحواس .إنه مكان للعودة ملقابلة األصدقاء
ألن كل من يأتي لزيارتنا ليس مجرد عميل  ،بل هو
شخص نرحب به  ،ملرافقته  ،للتحية مع وداع .في
مسكوف ،نحول العادي إلى غير عادية كل يوم.
لذلك  ،توقف لتناول العشاء الرومانس ي  ،أو
االسترخاء في الغداء  ،أو بعد اجتماع العمل في
صاالت الجلوس املريحة  ...اجعل الحياة اليومية
خصم  ٪ 20على إجمالي الفاتورة مطعم مسكوف لندن
أكثر خصوصية في مطعم مسكوف.

حينما تسير في أرجاء ذا تشاينا كلوب ُ
ستفاجئ
بغنى وحيوية الوالء الذي يبديه هذا املكان الكائن
ُ
امل ّ
حضرة
في قلب دبي للصين .مع األطباق الغنية
من مكونات طازجة ،تأكد أنك ستستمتع بالئحة
املأكوالت املغرية الغنية بأصناف متنوعة من
أطباق بكين وسيشوان واألطباق الكانتونية.
ولوجبة الغداء يمكنك االستمتاع بوليمة "يوم شا"
ّ
لذيذة ،أما وقت العشاء فدلل نفسك واختر من
ذا تشاينا كلوب -
قائمة الطعام أحد أنواع الجواهر الشهية التي
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة راديسون بلو ديرة كريك
يقدمها املطعم.

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

الخصم ساري فقط على 1-
الخدمات التالية :عالج
 ،األسنان  ،الليزر  ،الوجه
األمراض الجلدية  ،الليزر
  ،إلزالة الشعر  ،هيفوانحالل كريات الدم الشحمي
 ، PRP ،الحشو -البوتوكس ،
امليزوثيرابي  ،القشرة  -تبييض
األسنان-2 .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل -3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-07-24

مركز منهال الطبي هو مركز صحي متخصص
متعدد التخصصات في دبي مع مركز مرخص ،
موثوق به  ،قابل لإلعجاب به وصادق بعد
ممارسين طبيين تم تكليفهم بتجاوز املعايير
العاملية في رعاية املرض ى .مركز في املمارسة الطبية
املكثفة للطب األسنان العام  ،تقويم األسنان ،
ومستحضرات التجميل والجراحة العامة
والتجميل  ،الليزر والجماليات.

خصم على الخدمات 63٪
الطبية

مركز منهال الصحي

دبي ,دبي ,املزهر األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-10-17

2019-07-24

بدأت مجموعة ديباج  ،التي أسسها اإلماراتيون
الوطنيون  ،رحلتها عام  1978بافتتاح أول منفذ
لها املعروف باسم الكهف للتجارة العامة على
طريق املصلى في ديرة .ومنذ ذلك الحين قطعت
ً
ً
شوطا طويال حيث تتمتع ديباج اليوم بسمعة
طيبة في تقديم املفروشات املنزلية املبتكرة عالية
الجودة ألكثر من ً 30
عاما .زادت ديباج حصتها في
السوق ووسعت سوقها املستهدف من خالل البدء
في استيراد عناصر الديكور الداخلي
واإلكسسوارات ومجموعة واسعة من األقمشة خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة

ديباج للمفروشات

انش ئ محل البرجيل بتاريخ 13/12/2016لتجارة
املالبس الجاهزة والتخصص ببيع املالبس العربية
( العبايات) واملالبس النسائية  ،وفي عام  2019تم
اضافة نشاط تفصيل وخياطة املالبس املالبس
البرجيل لتجارة املالبس
العرقية ( العبايات) وخياطة وتفصيل املالبس
الجاهزة
خصم  %١٥من قيمة الفاتورة
النسائية

أبوظبي ,ابو ظبي ,الباهيه
أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,العين ,الجاهلي
أبوظبي ,العين ,الفوعة
الشارقة ,خور فكان ,اليرموك
الشارقة ,كلباء ,خور كلباء
دبي ,دبي ,املزهر األولى
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,الصناعية
الجديدة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,القرهود

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-10-17

2021-01-18

امري هو متجر بيع بالتجزئة رائج يلبي تصميم
األزياء الراقية العربي  ،مع التركيز القوي على
االبتكار واالتجاهات  ،تفخر امري بتقديم أسعار
تنافسية للمصنعين  ،ومنتجات ذات جودة عالية
وخدمة عمالء استثنائية منذ إنشائها في عام
 .2003ارتدائها كزي عربي تقليدي تمثل جمالياته
األناقة الخالدة للثقافة العربية الغنية املليئة
خصم  ٪ 15على جميع العناصر
بالتطور الحديث.

مزيج متناغم من الحنين إلى الهند القديمة والطبخ
الهندي املليء بالحيوية التي يلفها العصر الجديد
دبي .إن بلدنا املجيد  ،الهند  ،قديم قدم تقاليدنا
ولذيذ مثل أمهاتنا في الطهي القوة وراء وجهة
الطهي لدينا التي تتجاوز الثقافات ويمتد عبر 29
دولة فريدة من نوعها  ،لكل منها نكهة فردية .خصم  ٪ 15على إجمالي الفاتورة

امري لألزياء

مطعم ديس ي فيالج

دبي ,دبي ,جميرا األولى

مطاعم

نسبة الخصم

خصم  ٪ 10فقط على 1-
شراء أكثر من  100درهم2 .املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

نحن في مطعم الجوارح نفخر بالترحيب بكم
لتجربة تذوق املأكوالت اإلماراتية التقليدية
الفريدة املمزوجة بالثقافة والتراث .تخصصنا في
الطعام اإلماراتي منذ عام  1999ونعتبر رواد في
هذا املجال .تم اختيار الطهاة املتخصصين لدينا
بشكل انتقائي لتعكس تجربة تناول الطعام
اإلماراتية التقليدية األصيلة في مطعم الجوارح
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة مطعم الجوارح الشعبي
املحلي.

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

 ،في كارتييه  ،كروم هارتس 1-
هوبلوت  ،بنتلي  ،ديتا  ،نوبيكا
 ٪.يمكننا تقديم خصم - 15
الخصم لن يكون متاحا 2 -
على العدسات الالصقة
واالكسسوارات -3 .ال يمكن
استرداد هذا العرض بالتزامن
مع أي عرض  /عرض ترويجي
 ،آخر -4 .للمطالبة بالخصم
ما عليك سوى تقديم بطاقة
أبشر في نقطة البيع5 .العرض أعاله ساري خالل
الفترة من  1/7/2019إلى
30/06/2020.

2025-12-31

2019-07-22

تأسست اوبتي فاشن  ،بدعم من سافيليو
اإليطالية  ،الشركة الرائدة ً
عامليا في مجال العناية
بالعيون املتميزة  ،بأحدث مجموعات التصميمات
خصم  ٪30على كل من
قبل باقي األسواق  ،وبذلك تجلب معظم األزياء
الحصرية الرتداء العين إلى مواقع متميزة في الشرق النظارات الشمسية والعدسات
الوصفية مع إطارات
األوسط.

اوبتي فاشن

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

 ،في كارتييه  ،كروم هارتس 1-
هوبلوت  ،بنتلي  ،ديتا  ،نوبيكا
 ٪.يمكننا تقديم خصم - 15
الخصم لن يكون متاحا 2 -
على العدسات الالصقة
واالكسسوارات -3 .ال يمكن
استرداد هذا العرض بالتزامن
مع أي عرض  /عرض ترويجي
 ،آخر -4 .للمطالبة بالخصم
ما عليك سوى تقديم بطاقة
أبشر في نقطة البيع5 .العرض أعاله ساري خالل
الفترة من  1/7/2019إلى
30/06/2020.

2025-12-31

2019-07-22

تأسست اوبتي فاشن  ،بدعم من سافيليو
اإليطالية  ،الشركة الرائدة ً
عامليا في مجال العناية
بالعيون املتميزة  ،بأحدث مجموعات التصميمات
قبل باقي األسواق  ،وبذلك تجلب معظم األزياء
الحصرية الرتداء العين إلى مواقع متميزة في الشرق خصم  ٪ 30على النظارات في
اوبتي فاشن
األوسط.

اوبتي فاشن

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-07-21

2019-07-21

تبرز قيم الحضانة في أسلوب حياتنا الفريد
والشامل لألطفال والرضع .نحن نشجع أسلوب
حياة لألطفال الذي يفهم احتياجات كل طفل
ويدعم سنوات تعلمهم املبكرة .نحن نتفهم ونقدر
احتياجات الوالدين املختلفة وأسباب رعايتهم
ألطفالهم في الحضانة  ،لذلك ُ ،
صممت حضارتنا
ً
ً
خصيصا لتكون آمنة ومأمونة ودائما مكان خاص
تكون فيه االحتياجات العميقة لألطفال واآلباء
واألمهات ً
دائما من أولوياتنا .هدفنا هو تحفيز
فضول الطفل  ،وتوجيههم الستكشاف ،
ومساعدتهم على اكتساب املهارات وغرس متعة
التعلم التي من شأنها أن تحدد لهجة لبقية حياتهم.

نحن نقدم بيئة دافئة ورعاية حيث كل صباح هي
مغامرة جديدة .فلسفتنا هي جعل التعلم ً
مثيرا
لدرجة أنه سيتم االستمتاع به على أكمل وجه.
هدفنا هو إعطاء الطفل صورة ذاتية جيدة وثقة
في قدرته على النجاح في تجارب وتحديات جديدة.

خصم  ٪ 10على الرسوم
اإلجمالية

خصم  ٪ 30على الرسوم
الدراسية السنوية

حضانة التالميذ الصغار

الحضانة االماراتية
االنجليزية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-07-21

في قلب مدينة الشارقة الصاخبة على اإلطالق ،
املالذ السلمي الفريد على البحر  ،حيث تعيش
الحضانة البريطانية اإلسالمية على قيد الحياة.
توفر فصول الحضانة الصديقة للطفل بيئة
تعليمية دافئة ومثرية وتفاعلية حيث يتم نقل
برنامج ثنائي اللغة ومناسب للعمر من خالل
فصولنا اإلنجليزية والعربية .الحضانة البريطانية
اإلسالمية هي حضانة مستقلة ملتزمة بتوفير
التعليم بامتياز من خالل منهج بريطاني فريد يركز
على الطفل  ،والذي يتضمن مز ً
يجا من القيم
اإلسالمية والتعليم التقليدي للفتيان والفتيات
الصغار في الفئة العمرية من  1إلى  4سنوات.
رؤيتنا هي أن نكون  ،إن شاء هللا  ،أن نكون ً
مركزا
تعليميا ً
ً
مثاليا للشباب املسلمين الذين يوفرون
التعليم بأعلى املعايير األكاديمية التي تعززها القيم
القرآنية واإلسالمية في بيئة من الفرح والعناية
والسالمة والحب.

خصم  ٪ 20على الرسوم
الدراسية

الحضانة االسالمية
البريطانية

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

موقع الكتروني

من خالل مبادرة "تجار دبي"
تقدم التسهيالت التالية الى
رواد االعمال االماراتيين في
مراحل تأسيس مشاريعهم أو
التوسع فيها و هي • التوجه و
االرشاد لالعضاء • .معلومات
حول برنامج حاضنات
االعمال في دبي • .برنامج
الوصول الى أصحاب املواهب
(املؤسسين و املتدربين)• .
التعليم (الدورات التدريبية و
ورش العمل) • .سلسلة
لقاءات األعمال • .مسابقة
رائد األعمال الذكي السنوية• .
حضور مجلس سيدات
االعمال

2021-12-31

2019-07-21

-

لتفاصيل العرض الرجاء
اإلطالع على الشروط واألحكام

غرفة دبي

دبي ,دبي ,القوز األولى

سيارات

موقع الكتروني

السترداد كافو أبشر عرض 1-
تحميل تطبيق كافو
https://cafu.ae/#downloa
وادخل رمز أبشر للتأكيدd 2 .
يجب إدخال الرمز الترويجي -
عند الخروج ABSHERFREE
لالستفادة من شحنات
مجانية ملدة شهر واحد3 .رسوم التوصيل املجانية
لكافو ستكون بين  22يوليو و
أغسطس -4 .خدمة 19
الدفع الفوري" لشهر واحد و"
ً
شهرا بخصم  ٪ 35على 11
خدمات "الدفع الفوري" في
الفترة ما بين  20أغسطس و
يوليو  -5 .2020رمز 20
الخصم الذي سيوفره قبل
نهاية الرمز الترويجي األول6 .العرض صالح فقط ألعضاء
أبشر -7 .لالستفادة من
خصم أبشر عن طريق تقديم
عضوية أبشر االفتراضية
)متوفرة على تطبيق أبشر(

2024-12-31

2019-07-19

هي خدمة توصيل الوقود "حسب ""CAFU
الطلب" التي ستأتي وتمأل سيارتك بالبنزين أثناء
وجودك في املنزل أو العمل أو اللعب .نجعل
العملية برمتها بسيطة وآمنة ومريحة مع توفير
الوقت واملال .أفضل ش يء  ،لن تضطر ً
أبدا إلى
!التوقف عن الغاز مرة أخرى

شهر مجاني عند استعمال
خدمة التوصيل

َ
كفو

السترداد كافو أبشر عرض 1-
تحميل تطبيق كافو
https://cafu.ae/#downloa
.وادخل أبشر رمز التأكيد d
يجب إدخال الرمز 2 -
عند  ABSHERFREEالترويجي
الخروج لالستفادة من
شحنات مجانية ملدة شهر
واحد -3 .رسوم التوصيل
املجانية لكافو ستكون بين 22
يوليو و  19أغسطس11 -4 .
ً
شهرا بخصم  ٪35على خدمة

دبي ,دبي ,القوز األولى

سيارات

موقع الكتروني

الدفع الفوري" في الفترة ما"
بين  20أغسطس و  20يوليو
رمز الخصم الذي 2020. 5-
سيتم توفيره قبل نهاية الرمز
الترويجي األول -6 .العرض
صالح فقط ألعضاء أبشر7 .لالستفادة من خصم أبشر
عن طريق تقديم عضوية
أبشر االفتراضية (متوفرة على
)تطبيق أبشر

2024-12-31

2019-07-19

هي خدمة توصيل الوقود "حسب ""CAFU
الطلب" التي ستأتي وتمأل سيارتك بالبنزين أثناء
وجودك في املنزل أو العمل أو اللعب .نجعل
العملية برمتها بسيطة وآمنة ومريحة مع توفير
الوقت واملال .أفضل ش يء  ،لن تضطر ً
أبدا إلى
!التوقف عن الغاز مرة أخرى

شهر مجانا الدفع كما تذهب 1
.التسليم

َ
كفو

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,الورقاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-17

2019-07-18

او يو اس أبعد ما يكون عن مجرد سلسلة مطاعم
فاخرة أخرى .من مواليد أبو ظبي  ،هذا هو السبب
في أن اإلمارة تعتبر رائدة في مجال التجارب املبتكرة
واملبهجة  ،مما يدفع حدود ما تتوقعه عند زيارتك.
تحتفل الخدمة املدروسة والسخية التي ستجربها
في او يو اس بالطابع الفريد لكل ضيف من خالل
خصم  %10على اجمالي الفاتورة
كل ما نقدمه.

مطعم او يو اس

في عام  ، 2015افتتح بيك العرب موقعه األول في
ً
دبي .إن شغفنا هو إنتاج الكعك املصنوع يدويا
اللتقاط األنفاس وتذوق الذ الكعك والحلويات
بيك العرب للفطائر و
الصغيرة التي لن تكمل فقط املناسبات الخاصة
الحلويات
خصم  %10على جميع املنتجات
بك  ،ولكن يجب تذكرها لسنوات قادمة.

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

تيفاني الزهور ليس بائع الزهور العادي .تأسست
عام  ، 2014وهي واحدة من أكثر شركات تصميم
ً
إبداعا في اإلمارات العربية املتحدة .تضيف
األزهار
خبرتنا الواسعة وموظفونا املوهوبون ورؤيتنا
وخيالنا خدمة فريدة وجميلة .يتمتع فريقنا
املوهوب بخبرة أكبر في مجال إدارة األزهار وإدارة
الفعاليات .تهدف تيفاني فالورز إلى أن تجلب لك
ً
ً
جميال ً
وأنيقا وفر ًيدا من نوعه  ،ش يء مختلف
شيئا
ً
قليال ليوم زفافك أو حدثك أو حتى زهورك
خصم  ٪ 15على جميع سلع
اليومية ألحبائك .نحن متخصصون في تقديم
املتجر
الزهور املذهلة من خالل ملسة إبداعية.

تيفاني الزهور

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

آت  ٢٥حانة تبعث على االسترخاء تقع في الطابق"
الخامس والعشرين وتقدم للعين مناظر غير
محجوبة وخالبة للمدينة .خضعت هذه الحانة
األنيقة لعملية تجدد وتجديد منذ فترة قريبة ،وهي
ً
تستقبل الضيوف من الساعة  ١١صباحا حتى
ً
الساعة  ٢فجرا ،وتقدم لهم مشروبات لذيذة
وتشكيلة كبيرة من الوجبات الخفيفة الشهية من
قائمة الطعام .هنا يمكنكم االستمتاع بألحان
موسيقية مريحة وتدخين الشيشة من كالودز
ّ
والتنعم بمنظر الشمس وهي تغوص في
أتموسفير
األفق .انضموا إلينا لتناول مشروب عند البار
وكوكتيالت في الفترة املسائية أو للعشاء خالل أيام
"األسبوع

خصم  ٪ 25على الفاتورة
اإلجمالية

آت  - 25ماريوت داون
تاون أبوظبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

يكتس ي سنترال جراوندز بحلة تتجدد من الصباح"
إلى املساء وتتبدل معكم ومع احتياجاتكم
ومتطلباتكم .يقدم هذا املطعم خدمة واي فاي
ً
ً
مجانا ومأكوالت جاهزة فضال عن مشروبات قهوة
محضرة بطرق مبتكرة من مكونات عالية الجودة
ً
ومخفوقات غريبة عجيبة محضرة يدويا .يتميز
هذا املطعم بقهوة مميزة تحمل توقيعه .إنها قهوة
ُ
تحضر ببطء على طريقة كيوتو وتستغرق ١٢
ساعة .وتقوم هذه الطريقة على إضافة قطرة
واحدة من املاء البارد إلى البن املطحون ومن ثم
ُ
تفلتر القهوة إلزالة أي نكهة مرة وحمضية
" .للحصول على املذاق النهائي

خصم  ٪ 25على الفاتورة
اإلجمالية

من املباريات الرياضية املباشرة واملوسيقى إلى"
املأكوالت العصرية الشهية ،يبقى فيلوسيتي
الوجهة املثالية لكل شخص .يقدم املطعم
سندويشات برغر فاخرة ووجبات خفيفة
للمشاركة وأجنحة دجاج لذيذة مع عدة أنواع من
مشروبات البيرة من البرميل وتلك املعبأة .وهكذا
لن تجدوا في العاصمة أي مشابه لتجربة مشاهدة
".املباريات الرياضية برفقة أطيب املشروبات

خصم  ٪ 25على الفاتورة
اإلجمالية

سنترال جراوندز  -ماريوت
داون تاون أبوظبي

فيلوسيتي  -ماريوت داون
تاون أبوظبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

خصم ثابت

تفاصيل العرض  :الحمام
املغربي التقليدي  60 +دقيقة
مساج استرخائي  +سشوار -1
يجب استخدام العرض خالل
شهر من تاريخ الشراء ويجب
ً
الحجز مسبقا -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية-4 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-07-17

-

عرض العناية بالجسم 300
درهم

أورينتال ويلنس سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

خصم ثابت

تفاصيل العرض  :عالج
للشعر  +سشوار  +منيكير
وبديكير  300درهم -1يجب
استخدام العرض خالل شهر
من تاريخ الشراء ويجب
ً
الحجز مسبقا -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية-4 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-07-17

عالج للشعر  +سشوار  +منيكير وبديكير 300
درهم

عرض العناية بالشعر 300
درهم

أورينتال ويلنس سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

خصم ثابت

تفاصيل العرض  :عالج
كريستال لليدين والقدمين +
منيكير وبديكير  200درهم
فقط -1يجب استخدام
العرض خالل شهر من تاريخ
ً
الشراء ويجب الحجز مسبقا.
 -2املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -3 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية-4 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

2019-07-17

2021-10-17

عالج كريستال لليدين والقدمين  +منيكير وبديكير
 200درهم فقط

عرض العناية باليدين
والقدمين  200درهم

يقدم مطعم جي دبليو ستيك هاوس شرائح لحم"
ً
بقري معتقة ملدة  ٢١يوما .هي شرائح لحم أبقار
أيرلندية من عالمة جون ستون يمكن التلذذ بها
مع كوكتيالت بوربون ومشروبات نبيذ ذات أسعار
معقولة ومقبولة وقائمة دائمة التبدل من
املشروبات الفاخرة .يتميز املطعم بأجواء حميمة
ً
وغير متكلفة تزداد تشويقا مع العرض الذي
يقدمه املطبخ ويتيح للضيوف مشاهدة الطهاة
" .وهم يحضرون أشهى األطباق

خصم  ٪ 25على الفاتورة
اإلجمالية

أورينتال ويلنس سبا

جي دبليو ستيك هاوس -
ماريوت داون تاون أبوظبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

مطاعم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2021-10-17

2021-01-07

ُ
كز َبرة مطعم يتميز بمطبخ حي وتفاعلي يجعل منه"
ً
ً
سوقا نابضا بالحياة ويقدم أفضل مما لذ وطاب في
آسيا ومنطقة البحر األبيض املتوسط ومنطقة
الشرق األوسط .يقدم هذا املطعم وجبات فطور
مشرقة ووجبات غداء متنوعة وسهرات خاصة من
وحي الخيال فيضمن بهذه الطريقة تجربة فريدة
وال مثيل لها .يتوفر بوفيه الفطور مقابل ٨٥
ً
درهما للشخص الواحد كل يوم بين الساعة ٦:٣٠
ً
ً
" .صباحا والساعة  ١٠:٣٠صباحا

خصم  ٪ 25على الفاتورة
اإلجمالية

أنشئت في عام  ،1997يلتزم املركز الطبي مينال
لتقديم التميز والجودة في خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة في مجال األمراض الجلدية،
عمليات التجميل الجلدية ،العالج بالليزر للحد
من الندبة ،تشبيب الوجه ،للحد من الشعر ،خصم  ٪30على عالج  -عالجات
مكافحة الشيخوخة
حلول مكافحة الشيخوخة ،وغيرها الكثير .

ُك َ
زبرة  -ماريوت داون تاون
أبوظبي

مركز مينال الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2021-01-07

2021-01-07

أنشئت في عام  ،1997يلتزم املركز الطبي مينال
لتقديم التميز والجودة في خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة في مجال األمراض الجلدية،
عمليات التجميل الجلدية ،العالج بالليزر للحد
من الندبة ،تشبيب الوجه ،للحد من الشعر،
حلول مكافحة الشيخوخة ،وغيرها الكثير .

أنشئت في عام  ،1997يلتزم املركز الطبي مينال
لتقديم التميز والجودة في خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة في مجال األمراض الجلدية،
عمليات التجميل الجلدية ،العالج بالليزر للحد
من الندبة ،تشبيب الوجه ،للحد من الشعر،
حلول مكافحة الشيخوخة ،وغيرها الكثير .

خصم  ٪30على العالجات
املقاومة للشيخوخة

من على وجه الوسطى 30٪
والوسطى الشعر  -عالجات
مكافحة الشيخوخة

مركز مينال الطبي

مركز مينال الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

2021-01-07

2021-01-07

أنشئت في عام  ،1997يلتزم املركز الطبي مينال
لتقديم التميز والجودة في خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة في مجال األمراض الجلدية،
عمليات التجميل الجلدية ،العالج بالليزر للحد
من الندبة ،تشبيب الوجه ،للحد من الشعر،
حلول مكافحة الشيخوخة ،وغيرها الكثير .

خصم  ٪30على الليزر لكامل
الجسم

أنشئت في عام  ،1997يلتزم املركز الطبي مينال
لتقديم التميز والجودة في خدمات الرعاية
الصحية املتخصصة في مجال األمراض الجلدية،
عمليات التجميل الجلدية ،العالج بالليزر للحد
من الندبة ،تشبيب الوجه ،للحد من الشعر،
حلول مكافحة الشيخوخة ،وغيرها الكثير  .من على كوكب الزهرة وراثي 30٪

مركز مينال الطبي

مركز مينال الطبي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

خصم  ٪ 20على األسعار 1-
املنشورة في املوقع الرسمي أو
للغرف في booking.com
الليلة الواحدة -2 .املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2019-07-17

2021-01-18

تقدم أجنحة هوثورن من ويندام قيمة مذهلة
ً
للغرف الواسعة واألنيقة والتي تمنحك شعورا
باإلثارة واإللهام بفضل موقعها في مساكن شاطئ
جميرا وفي املمش ى على مقر ٍبة من أكبر عجلة
مراقبة على مستوى العالم ،وعين دبي ،وشاطئ
جميرا والترام ،ويفخر الفندق باحتوائه على مرافق
ممتازة مخصصة لالستجمام ،وتناول الطعام،
وواي فاي مجاني ،ومسبح خارجي ،ومنتجع صحي ،خصم  ٪ 20على أسعار الغرف فندق وأجنحة هوثورن
ً
من ويندهام جي بي ار
املتوفرة في الليلة
وصالون فضال عن تجهيزات متطورة لالجتماعات.

امللكه اليزابيث  2هي وجهة ضخمة غارقة في التراث
البريطاني .مع تاريخها الطويل الذي يمتد ً 50
عاما
 ،تواصل إرثها كوجهة فندقية مؤلفة من  13طابقاً
لتناول الطعام والترفيه والفعاليات  -ترسو بشكل
دائم في ميناء راشد بدبي.

خصم  ٪ 25على املطاعم

امللكه اليزابيث 2

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

دبي ,دبي ,برج خليفة

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

نسبة الخصم

2021-10-17

2021-10-17

أطلقت دوسيت ثاني دبي مؤخرا عرض أحدث في
دبي واحدة من الصاالت شرفة األكثر تطورا تخدم
أجرة الحائز على جائزة على خلفية أفق مذهلة في
املدينة الذي يضم برج خليفة .مفتوحة  4:00حتي
 02:00يوميا ،مشاهدة يجذب دينامية ،حشد
انتقائي ،ومن الزمالء تتطلع إلى اللحاق على
الخمر ،واألصدقاء االحماء قبل ليلة كبيرة،
لألزواج متطورة ومجموعة من األفراد الذين
يتوهم وجبة جيدة وفتنت بها أجواء البرد وتناول
الطعام في الهواء الطلق في قلب دبي.

خصم  ٪20على املأكوالت
واملشروبات

طعام رائع على مدار اليوم هو ما يمكنك توقعه"
في مطعم بيين .يمتلئ الضوء الطبيعي
بالتصميمات الداخلية الجيدة التهوية حيث يتم
االستمتاع باألعياد املعدة بشكل رائع .يقدم فندق
ً
ً
موفنبيك أطباقا فاخرة وأطباقا صحية وحتى
ً
وجبات لذيذة لألطفال يمكن أيضا االستمتاع
بفنجان من القهوة أو تناول الشاي العطري جنباً
اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
إلى جنب مع مجموعة متنوعة من املعجنات
على الطبق الرئيس ي
".الطازجة والكعك واملعجنات اللذيذة طوال اليوم

عرض دوسيت ثاني دبي

بيان  -موفنبيك وسط
مدينة دبي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-31

2021-10-17

يستوحي مطعم شارع تشاتاكانا نمطه من
اإللهامات التاريخية والعروض التاريخية اآلسيوية
ً
ّ
باقة ّ
مميزة من املأكوالت التقليدية والشهيرة
ليوفر
من ثقافة الشوارع في كوريا والصين واليابان والهند
ات
أجواء عصرية
ضمن
وأجواء حيوية وديكور ٍ
ٍ
ٍ
وإطالالت مذهلة على شارع الشيخ زايد
أنيقة
ٍ
ومركز دبي املالي العاملي وبرج خليفة .يمكن
لضيوف املطعم االستمتاع بطيف واسع من
ً
النكهات والبها ات التي ُت ّ
قدم بدءا من املطابخ
ر
الحيوية ملطعم "كيمز كوريان" ومطعم "لوس ي شراء  1الحصول على  1مجانا شارع  - 24دوسيت ثاني
دبي
وانغز" ومطعم "مومو سان" ومطعم "تشاتاكانا" يوم االربعاء اآلسيوية ليلة بوفيه

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

مع موقع التقليدي الداخلية وفريدة من نوعها،
اسرة املطعم الصيني في فندق كورت يارد وسبا
العربي تذكر زوار منطقة بوند التاريخية في
شنغهاي ريفرسايد ،ويضم ثالث غرف خاصة
لتناول الطعام جميلة .كما تحتوي تجربة تناول
الطعام في الهواء الطلق في لوس أنجليس ترأس
صالة في اإلعداد األكثر رومانسية في املساء مع
كوكتيالت مذهلة وهدئ أعصابك املوسيقى .يقدم
مجموعة متنوعة من أطباق سيشوان والكانتونية
التي ابتكرها طهاة الخبراء لديناً .
بدءا من النكهات
الحساسة للمبلغ الخافت واألزيز السيشوان الحار
إلى األطباق الكانتونية املفضلة الحلوة والحامضة اشتر  1واحصل على  1مجاناً
على الطبق الرئيس ي
 ،نلبي جميع األذواق.

ّ
يوفر بينجارونج ،وهو املطعم األشهر في فندق
دوسيت ثاني في دبي ،ألذ أصناف املأكوالت
أجواء تقليدية يكملها
التايالندية امللكية ضمن
ٍ
العروض الحية من املوسيقا والرقصات الثقافية
التايالندية.

اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
على الطبق الرئيس ي

األسرة الصينية  -فندق
اريبيان كورتيارد فندق

بينجارونج  -دوسيت ثاني
دبي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-11-30

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-31

2020-11-01

2021-10-17

ّ
يوفر بينجارونج ،وهو املطعم األشهر في فندق
دوسيت ثاني في دبي ،ألذ أصناف املأكوالت
أجواء تقليدية يكملها شراء  1الحصول على  1مجانا
التايالندية امللكية ضمن
ٍ
العروض الحية من املوسيقا والرقصات الثقافية يوم الخميس ليلة املأكوالت بينجارونج  -دوسيت ثاني
دبي
البحرية بوفيه
التايالندية.

ّ
يوفر بينجارونج ،وهو املطعم األشهر في فندق
دوسيت ثاني في دبي ،ألذ أصناف املأكوالت
أجواء تقليدية يكملها
التايالندية امللكية ضمن
ٍ
العروض الحية من املوسيقا والرقصات الثقافية شراء  1الحصول على  1مجانا بينجارونج  -دوسيت ثاني
دبي
يوم االربعاء اآلسيوية ليلة بوفيه
التايالندية.

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

مفتوحة من الظهر حتى الساعات األولى من
الصباح ،شيرلوك هوملز اإلنجليزية حانة هو مكان
اجتماع كبير للضيوف والزوار ،مع موضوعه
يذكرنا الداخلية من القرن ال 19لندن .الترفيه
الحي والعديد من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات
ً
املسطحة تجعل الحانة واحدة من أكثر األماكن اشتر  1واحصل على  1مجانا
على الطبق الرئيس ي
شعبية في املنطقة.

ّ
يوفر بينجارونج ،وهو املطعم األشهر في فندق
دوسيت ثاني في دبي ،ألذ أصناف املأكوالت
أجواء تقليدية يكملها
التايالندية امللكية ضمن
ٍ
العروض الحية من املوسيقا والرقصات الثقافية
التايالندية.

اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
على الطبق الرئيس ي

شارلوك هوملز  -فندق
اريبيان كورتيارد فندق

بينجارونج  -دوسيت ثاني
دبي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

للحجز  ،اتصل على "1.
مواعيد +97144489888. 2.
ً
صباحا إلى
البوفيه 6:30 -
ً
صباحا -3 .املطالبة 11:00
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -4 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية5 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

يقع مطعم ممتاز الهندي الحائز على جائزة "ممتاز
محل" في قلب بر دبي في فندق وسبا اريبيان
كورتيارد .ممتاز محل هو مطعم راقي يقدم األطباق
الشمالية الغربية واملغلية الشهية باستخدام
ً
املكونات األصلية التي ستوفر لكل األذواق لوحة اشتر  1واحصل على  1مجانا
على الطبق الرئيس ي
من النكهات!

تتوفر املأكوالت الرائعة و الشهية ً
دائما في جولدن
ً
تيولب ميديا .سواء كنت تريد وجبة رئيسية أو
سريعة  ،فقد يتم إعدادها ً
طازجا من قبل الطهاة
املحترفين لدينا.

اشتر  1واحصل على  1على
بوفيه اإلفطار

ممتاز محل  -فندق
اريبيان كورتيارد فندق

مطعم سينفوني  -فندق
جولدن توليب ميديا

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-10-17

دبي ,دبي ,الكرامة

صحة

يجب الحجز املسبق على "1-
مدار  24ساعة .للحجز اتصل
 على 2 .97143344907+يجب أن يأتي العميل في
الوقت املحدد قبل حجز
املوعد  - 3 .املطالبة بخصم
ابشر في منفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة -4 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض خاصة أو
عروض ترويجية أو خالل أيام
العطل الرسمية-5 .العروض
غير قابلة للتحويل وال يمكن
" استردادها ً
نقدا

2022-10-17

نسبة الخصم

2021-10-17

2021-10-17

تتوفر املأكوالت الرائعة و الشهية ً
دائما في جولدن
ً
تيولب ميديا .سواء كنت تريد وجبة رئيسية أو
سريعة  ،فقد يتم إعدادها ً
طازجا من قبل الطهاة
املحترفين لدينا.

صالون هناء بوينت للتجميل هو جمال السماء
لتأتي االسترخاء من اإلجهاد اليومي .يقدم صالوننا
العديد من خدمات التجميل والشعر بأسعار
استثنائية ونحن نضمن لك جماال في نهاية كل
زيارة.

ً
اشتر  1واحصل على  1مجانا
على الطبق الرئيس ي

خصم  ٪30على الوجه

مطعم سينفوني  -فندق
جولدن توليب ميديا

صالون هناء بوينت
للتجميل

عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,السالمات

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم ابشر مع 1.
تطبيق ابشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا4 .
ينطبق الخصم على األسعار
.القياسية

2021-12-31

2019-07-17

2020-02-25

شركة طيب الكويت للعطور تأسست في الكويت في
عام  1991م  28سنة من الخبرة متخصوص في
مجال العود ودهن العود والعطور والهدايا املقر
الرئيس ي في الكويت ولديها فرع في دولة اإلمارات
خصم  %15على جميع املنتجات طيب الكويت للعطور
العربية املتحدة في عجمان

تقع منتجع دانات العين وسط مساحات خضراء
خصبة وحدائق جميلة ،ويوفر مجموعة من
املطاعم والبارات و 3مسابح وملعبي تنس
واسكواش وساونا ومركز للياقة البدنية وعالجات خصم  ٪ 25على جميع منافذ
املأكوالت واملشروبات
مساج السبا.

دانات منتجع العين

دبي ,دبي ,عود ميثاء

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-15

2019-07-15

-

خصم يصل إلى  ٪ 35على
الستائر واالكسسوارات

نحن ميالنو للمطابخ شركة رائدة بامارة ام
القيوين بصناعة املطابخ والخزائن الجدارية بكافة
انواعها املطابخ والخزائن مصنعة من الخامات
املحلية ومن الخامات املستوردة من املانيا وتركيا
واليونان نوفر جميع اكسسوارات املطابخ وخزائن
املالبس واالجهزة االلكترونية الخاصة باملطابخ .
بصناعة ايطالية بمواصفات عاملية عالية الجودة
 .مع توفر خدمات الصيانة والضمان على جميع
املنتجات ميالنو للمطابخ نرتقي بخدمتكم

خصم  %15على املنتجات
املصنعه

كرتن الند

ميالنو للمطابخ

دبي ,دبي ,عود ميثاء

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا 4
خصم فقط على السجاد
والبسط ومواد األرضيات
األخرى

2021-12-31

2019-07-05

2019-07-15

وفر  Officelandمجموعة كاملة من أثاث املكاتب
وحلولها لتلبية متطلبات جميع الشركات .توفر
ترتيبات مكتبية معيارية للعمليات الصغيرة إلى
ً
املكاتب التنفيذية األكثر تطورا وتجهيزات غرفة
االجتماعات  ،باإلضافة إلى أثاث منطقة
االستقبال ووحدات التخزين وحلول التقسيم.
يوفر  Officelandعالمات تجارية مشهورة ً
عامليا
تجمع بين التصميم والوظائف إلنشاء أفضل
بيئات العمل

خصم فقط على سلع 35 ٪
األسهم انتقائية من األثاث

تأسست كاربيت الند في عام  1996برؤية واضحة
لتزويد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
بحلول األرضيات ذات املستوى العاملي التي تلبي
الطلب املتزايد على املنتجات والخدمات ذات
الجودة الداخلية .سرعان ما سمح نجاح هذه
الرؤية للشركة بقيادة سوق األرضيات في املنطقة ،
حيث يمثل أكثر من  20من أكبر الشركات
املصنعة في العالم لجميع أنواع منتجات األرضيات
وبمتوسطتركيب يبلغ  2مليون متر مربع كل عام.
تلبي احتياجات كاربيت الند التي تقدم خدمات
سريعة لقطاعات الشركات والضيافة  ،ويعمل فيها
أشهر مصممي ومشاريع الديكور الداخلي في
املنطقة  ،لتوفير أفضل العالمات التجارية في
خصم على جميع املنتجات 35 ٪
العالم في صناعة األرضيات.

اوفس الند

كاربيت الند

دبي ,دبي ,أم هرير األولى

تسوق

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة  .2اليسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها للنقد .4 .العرض
يسري على أربعة أشخاص
فقط لكل معاملة

2021-12-31

2019-07-15

2019-07-15

-

خصم يصل إلى  ٪ 35فقط على
عناصر األسهم املختارة من
السجاد

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي .خصم  %25على دولبي سينما
بلس
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده.

رغ الند

ريل سينما

دبي ,دبي ,املزهر الثانية

تعليم

نسبة الخصم

الخصم علي الرسوم 1-
الدراسية ساري املفعول إذا
كان مسجال من  8:00صباحا
إلى  3:00مساء -2 .املطالبة
بخصم ابشر في املنفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحه 3-
بالتزامن مع اي صفقات أخرى
وعروض خاصه وعروض
ترويجيه وخالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابله للتحويل وال يمكن
.استبدالها نقدا

2021-12-31

2019-07-15

ً
مرحبا بكم في حضانة كريتيف نيست  ،وهي
حضانة مستوحاة من مؤسسة ريجيو إميال  ،وهي
مؤسسة مستوحاة من بداية السنوات األولى ،
وهي ملتزمة بتوفير أفضل ما في تعليم السنوات
األولى .نرى األطفال أكثر املتعلمين الطبيعيين
حولهم .يتعلمون بشكل أفضل من خالل "العمل"
 ،وهذا يعني أنهم يتعلمون طوال الوقت .كل ش يء
يلمسونه  ،كل ركن يستكشفونه يثير رد فعل من
الداخل.

خصم  ٪ 10على الرسوم
الدراسية.

حضانة كرياتف نست

دبي ,دبي ,الجداف

صحة

خصم ثابت

تفاصيل العرض  :عرض
خاص بسعر  750درهم
السعر االصلي  1400درهم
قبل الخصم • يتم الحجز 24
ساعة مسبقا • يتم الحجز
من خالل املنتجع الصحي وأن
يذكر الباقة الخاصة للحجز •
يجب تقديم البطاقة
الشخصية عند الوصول • ال
ينطبق العرض بالتزامن مع أي
عروض أخرى • ينطبق
العرض فقط على تدليك
الجسم ملدة  60دقيقة وال
يمكن استخدامه في اي
عالجات اخرى • صالحة فقط
حتى نهاية سبتمبر • 2019
صالحية العرض بناء على
االتاحية

2021-12-31

2019-07-14

عرض خاص بسعر  750درهم السعر االصلي
 1400درهم قبل الخصم

جلسة مساج مع شاي في
موزايكو لشخصين مقابل 750
فندق بالزو فيرساتش ي دبي
درهم

عجمان ,عجمان ,الجرف

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,الجرف

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-14

2019-07-14

مركز متخصص إلعادة تأهيل أطفالنا  ،مستوحى
من فكرة اسمه من الرغبة واألمل في أن يكون الغد
أفضل لهؤالء األطفال وعائالتهم .تم ترخيص
املركز من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بموجب
الرقم للسنة .ويقدم املركز خدمات لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين سنوات وسنوات ،
مركز الغد لتاهيل ذوي
ويقدم خدمات متكاملة وتقييمات شاملة
األعاقة
خصم  %20للخدمات املتكاملة
وجلسات فردية.

مركز متخصص إلعادة تأهيل أطفالنا  ،مستوحى
من فكرة اسمه من الرغبة واألمل في أن يكون الغد
أفضل لهؤالء األطفال وعائالتهم .تم ترخيص
املركز من قبل وزارة الشؤون االجتماعية بموجب
الرقم للسنة .ويقدم املركز خدمات لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين سنوات وسنوات ،
مركز الغد لتاهيل ذوي
ويقدم خدمات متكاملة وتقييمات شاملة
األعاقة
خصم  %10للجلسات الفردية
وجلسات فردية.

دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-11-30

2019-07-14

2020-11-01

اكتشف الطعام التركي الكبير كل تفاصيل قائمتنا
ً
بدءا من إنشائها واالختيار املتنوع من املواد
الغذائية التركية تعكس شغفنا بخلق تجربة تركية
أصيلة لضيوفنا .باستخدام الطازج فقط من
املكونات  ،يضمن الطاهي لدينا أن كل طبق في
خصم  ٪ 10على إجمالي الفاتورة
قائمتنا هو متعة لضيفنا لتجربة.

مطعم القرية التركية

تم تجهيز مركز اللياقة البدنية بالكامل بأحدث
املعدات لتزويد األعضاء وضيوف الفندق بوسائل
الحفاظ على لياقتهم البدنية .سجل في أحد
برامجنا التدريبية املتخصصة في اللياقة البدنية
واستفد من التوجيه الشخص ي والتحفيز من
فريق مدربي اللياقة البدنية املحترفين لدينا.
استمتع بدروس السباحة التي أجراها مدرب
سباحة محترف في حوض السباحة .استمتع
بتجربة خدمة رائعة واسترخاء ال مثيل له من
خالل مجموعة متنوعة من خدمات الجمال
مركز القوة منطقة
والسبا للنساء والرجال .من عالجات الوجه إلى
التدليك وعالجات األظافر  ،يقدم هذا املكان خصم  ٪20على السبا واللياقة اللياقة البدنية  -فندق
الخوري إن
البدنية
خدماته لجميع احتياجات الجمال األساسية.

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,عود ميثاء
دبي ,دبي ,محيصنة الرابعة

سياحة و سفر

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,القصيص األولى
دبي ,دبي ,عود ميثاء
دبي ,دبي ,محيصنة الرابعة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-11

2019-07-11

تأسست فنادق تايم في عام  2012من قبل فريق
متعدد الجنسيات مخصص لفن الضيافة
الدولية .يتم تشغيل كل من فنادقنا في دولة
اإلمارات العربية املتحدة بشغف ال مثيل له  ،مع
كل احتياجات السفر ليس فقط املتوقعة ولكن
تجاوزت .يمكن رؤية نطاق أفكارنا في كل جانب من
جوانب فنادق تايم  ،من ميزات الغرفة الفخمة إلى
املهارات الدقيقة ملوظفي الفعاليات لدينا .قم
بزيارة أحد فنادقنا الرائعة وابحث عن مفهومك
للضيافة والسفر.

خصم  ٪25على املأكوالت
واملشروبات

تأسست فنادق تايم في عام  2012من قبل فريق
متعدد الجنسيات مخصص لفن الضيافة
الدولية .يتم تشغيل كل من فنادقنا في دولة
اإلمارات العربية املتحدة بشغف ال مثيل له  ،مع
كل احتياجات السفر ليس فقط املتوقعة ولكن
تجاوزت .يمكن رؤية نطاق أفكارنا في كل جانب من
جوانب فنادق تايم  ،من ميزات الغرفة الفخمة إلى
املهارات الدقيقة ملوظفي الفعاليات لدينا .قم
بزيارة أحد فنادقنا الرائعة وابحث عن مفهومك على أفضل الغرف املتاحة 10 ٪
لدينا
للضيافة والسفر.

فندق تايم

فندق تايم

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-11

2019-07-11

نحن مركز الدكتورة منى خلفان الطبي القائم
بإمارة ام القيوين  ,والذي تأسس في سنه , 2011
نضم عدة اقسام طبيه منها  .قسم النساء والوالدة
بإشراف الدكتورة منى خلفان والدكتورة سميحة
الخوري  ,قسم الجلدية بإشراف الدكتورة إيمان
احمد ابو سته  ,قسم طب االسنان العام  ,قسم
الطب العام بإشراف الدكتورة سناء فاطمة برهان
الدين  .اوقات عمل املركز من السبت الى الخميس
من الساعة  9صباحا الى  9مساء ( الجمعه مغلق) ,

خصم  ٪ 20على العالج
باألكسجين

نحن مركز الدكتورة منى خلفان الطبي القائم
بإمارة ام القيوين  ,والذي تأسس في سنه , 2011
نضم عدة اقسام طبيه منها  .قسم النساء والوالدة
بإشراف الدكتورة منى خلفان والدكتورة سميحة
الخوري  ,قسم الجلدية بإشراف الدكتورة إيمان
احمد ابو سته  ,قسم طب االسنان العام  ,قسم
الطب العام بإشراف الدكتورة سناء فاطمة برهان
الدين  .اوقات عمل املركز من السبت الى الخميس
من الساعة  9صباحا الى  9مساء ( الجمعه مغلق) ,

خصم  %20على االمراض
الجلدية

مركز الدكتور منى خلفان
الطبي

مركز الدكتور منى خلفان
الطبي

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-11

2019-07-11

نحن مركز الدكتورة منى خلفان الطبي القائم
بإمارة ام القيوين  ,والذي تأسس في سنه , 2011
نضم عدة اقسام طبيه منها  .قسم النساء والوالدة
بإشراف الدكتورة منى خلفان والدكتورة سميحة
الخوري  ,قسم الجلدية بإشراف الدكتورة إيمان
احمد ابو سته  ,قسم طب االسنان العام  ,قسم
الطب العام بإشراف الدكتورة سناء فاطمة برهان
الدين  .اوقات عمل املركز من السبت الى الخميس خصم  %15على قسم النساء و مركز الدكتور منى خلفان
الطبي
الوالدة
من الساعة  9صباحا الى  9مساء ( الجمعه مغلق) ,

نحن مركز الدكتورة منى خلفان الطبي القائم
بإمارة ام القيوين  ,والذي تأسس في سنه , 2011
نضم عدة اقسام طبيه منها  .قسم النساء والوالدة
بإشراف الدكتورة منى خلفان والدكتورة سميحة
الخوري  ,قسم الجلدية بإشراف الدكتورة إيمان
احمد ابو سته  ,قسم طب االسنان العام  ,قسم
الطب العام بإشراف الدكتورة سناء فاطمة برهان
مركز الدكتور منى خلفان
الدين  .اوقات عمل املركز من السبت الى الخميس
الطبي
من الساعة  9صباحا الى  9مساء ( الجمعه مغلق)  ,خصم  %15على طب األسنان

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,العين ,رماح  -العين
أبوظبي ,العين ,مطار العين
الدولي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

تسوق

نسبة الخصم

خصم أديداس صالح فقط 1.
في متاجر أديداس املذكورة
أدناه .ابوظبي :أديداس أبو
,ظبي مول أديداس أبوظبي
الوحدة مول أديداس
أوريجينالز الوحدة مول
أديداس دملا مول أديداس
ياس مول العين :أديداس
بوادي مول أديداس العين
مول دبي :مركز مدينة
أديداس مردف أديداس
أوريجينالز ،مردف سيتي
سنتر أديداس ديرة سيتي
سنتر ,دبي أديداس للرياضيين
الشباب دبي مول أديداس
دبي مول توريد أدوات القدم
حديقة اديداس الوصل
بوكس أديداس مول اإلمارات
أديداس برجمان أديداس ذا
بيتش جميرا بيتش ريزيدنس
أديداس أوريجينالز دبي مول
أديداس دبي فستيفال سيتي
أديداس أوريجينالز مول
اإلمارات الشارقه :مركز
:أديداس صحارى الفجيره
أديداس الفجيرة سيتي سنتر
رأس الخيمة أديداس منار
مول أديداس الحمرا مول ال
يتم تضمين منافذ املصنع
ومتاجر االمتياز في عروض
أبشر .ال يشمل عرض أبشر
املتاجر أدناه مردف سيتي

2021-12-31

2019-07-11

أديداس هي شركة متعددة الجنسيات  ،تأسست
في أملانيا  ،وتقوم بتصميم وتصنيع األحذية
واملالبس واإلكسسوارات .إنها أكبر شركة لتصنيع
املالبس الرياضية في أوروبا  ،وثاني أكبر شركة في
العالم.

خصم  ٪ 15على مشتريات
التجزئة

أديداس

دبي ,دبي ,عود ميثاء

سياحة و سفر

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-11

2019-07-11

ً
أنش ئ أصال في عام  ، 1989ونحن واحدة من أقدم
منظمي الرحالت السياحية من نوعها في دولة
اإلمارات العربية املتحدة ولدينا خبرة طويلة من
الخبرة .نريد أن نخلق ذكريات مدى الحياة في دبي
واملنطقة املحيطة بها لكل ضيف  ،وحققنا هذا
بنجاح آلالف الزوار الراضين على مر السنين  ،بما
في ذلك العديد من املشاهير واملوسيقيين
والرياضيين املشهورين .من بين أفضل رحالت
القوارب الشراعية في دبي  ،نقوم بتشغيل أسطول
من ثمانية قوارب شراعية جميلة تغطي مناطق
مختلفة من دبي وأبو ظبي .تم تزيين كل واحدة منها
بشكل فاخر  ،مما يسمح لنا بتقديم أفضل تجارب
خصم  ٪ 25على إجمالي الفاتورة
مشاهدة املعالم في دبي وأبو ظبي.

نحن متخصصون في الكندورة والنعال

خصم  %20على جميع
املشتريات

تور دبي للسياحة

أضواء السمحة للخياطة.

دبي ,دبي ,أم سقيم الثالثة

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,أبو هيل

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-11

2019-07-11

يدخل الطالب هذه الصناعة الضخمة ويتفوقون
في العديد من املجاالت املختلفة .توفر لك
الكفاءات  ،مثل القيادة والعمل الجماعي والتفكير
االستراتيجي  ،التي اكتسبها طالب الضيافة خالل
شهاداتهم  ،مجموعة من املهارات عالية قابلية
للتشغيل وقابلة للنقل .املسارات الوظيفية تشكل خصم  ٪50على ماجستير إدارة
األفراد إلى رواد أعمال ديناميين يسافرون ً
جيدا األعمال للمنح الدراسية ملواطني أكاديمية اإلمارات إلدارة
الضيافة
دولة اإلمارات
وقدرة عالية ومتطورة.

هو محل لبيع الزهور والهدايا في Hafeet Gardens
أبو هيل بدبي منذ عام  1988وله تاريخ طويل
 Event Managementو  Fresh Flowerمزدهر في
مع قائمة طويلة ً
جدا من العمالء Business
املنتظمين السعداء من اإلمارات ومن جميع أنحاء
العالم .لدينا العديد من خيارات الهدايا مثل
الباقات والسالل والصناديق والورود إلى األبد
وهدايا الزهور االصطناعية وما إلى ذلك .وإلعطاء
ملسة شخصية لهداياك  ،هناك العديد من
اإلضافات مثل بطاقات املعايدة والبالونات ودببة
 ،الدمى وأفضل أنواع الشوكوالتة البلجيكية
التواريخ واملكسرات املستوردة  ،وهي ً
أيضا
مجموعة كبيرة من العطور الراقية لتلبية جميع
احتياجاتك تحت سقف واحد بنقرة واحدة فقط

خصم  %10على جميع
املشتريات

حداق حفيت

أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,العين ,الخبيص ي -
العين
أبوظبي ,العين ,املرخانية

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,ند الحمر

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-11

2019-07-11

في مركز نيو لوك الطبي  ،هدفنا هو تجاوز
توقعاتك  ،لذلك سنقدم لك أفضل الخدمات
املطلقة والرعاية الجيدة  ،لنمنحك تجربة على
مستوى عاملي إلجراءك بسعر معقول .تعد ميزة
املركز الطبي الجديد ً
جزءا من كل ما نقوم به ،
ً
بدءا من مجموعة متنوعة من الخدمات الجراحية
ً
وغير الجراحية إلى املتخصصين املدربين تدريبا خصومات على جميع خدمات
ً
املركز الطبي 25% - 35%
عاليا الذين يؤدونها في مرافقنا الحديثة.

مركز آدم فيتال للعالج الطبيعي والتأهيل في ند
الحمر  ،دبي هو مركز رئيس ي للعالج الطبيعي
والطب الرياض ي  ،ويقدم مجموعة من خدمات
العالج الطبيعي  ،بما في ذلك عالج اآلالم الحادة
واملزمنة والعالج الرياض ي وإعادة التأهيل بعد
الجراحة أو اإلصابات ومشغل رعاية صحية
محترم في الشرق األوسط  ،تعود أصول آدم
فايتال إلى أملانيا.

خصم  ٪20على أي جلسات
عالج طبيعي

مركز نيولوك الطبي

آدم الحيوية للعالج
الطبيعي وإعادة التأهيل

دبي ,دبي ,ند الحمر

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2019-07-11

2021-10-17

يعد مركز آدم فيتال للعالج الطبيعي والتأهيل في
ند الحمر  ،دبي ً
ً
رئيسيا للعالج الطبيعي
مركزا
والطب الرياض ي  ،ويقدم مجموعة من خدمات
العالج الطبيعي  ،بما في ذلك عالج األلم الحاد
واملزمن والعالج الرياض ي وإعادة التأهيل بعد
الجراحة أو إعادة تأهيل اإلصابات .اسم العالمة
التجارية الراسخ  ،ومشغل الرعاية الصحية
آدم الحيوية للعالج
املحترم في الشرق األوسط  ،آدم فيتال لها أصولها
خصم  ٪ 20على قيمة الفاتورة الطبيعي وإعادة التأهيل
وأثرها في أملانيا.

تمثل صيدلية املتحدة لالستثمار واحدة من أكبر
أعضاء مجموعة الشعفار لالستثمار .نتيجة
ملراجعتنا اإلستراتيجية الواسعة وإيماننا بتقديم
األفضل لعمالئنا  ،فإننا نشرع في توسيع منشآتنا
لخدمة قاعدة عمالء أكبر .تحتوي مجموعتنا على
صيدليات متميزة ومتكاملة في دبي تحمل بفخر
اسمنا مجموعة الصيدلة املتحدة وتقع في مواقع
ً
رئيسية  ،وسوف تفتح قريبا صيدليات جديدة في
الشارقة .تم تطوير جميع صيدلياتنا بعناية
لتشجيع املزيد من التركيز على العمالء والخدمات
داخل كل صيدلية  ،مما يضمن أن مجموعتنا
قادرة بشكل أفضل على تركيز أنشطتها على
احتياجات مجموعات محددة من العمالء وتزويد
كل منها بدعم أقوى.

خصومات  ٪ 5على األدوية

الصيدلية املتحدة
لالستثمار

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-10

تمثل صيدلية املتحدة لالستثمار واحدة من أكبر
أعضاء مجموعة الشعفار لالستثمار .نتيجة
ملراجعتنا اإلستراتيجية الواسعة وإيماننا بتقديم
األفضل لعمالئنا  ،فإننا نشرع في توسيع منشآتنا
لخدمة قاعدة عمالء أكبر .تحتوي مجموعتنا على
صيدليات متميزة ومتكاملة في دبي تحمل بفخر
اسمنا مجموعة الصيدلة املتحدة وتقع في مواقع
ً
رئيسية  ،وسوف تفتح قريبا صيدليات جديدة في
الشارقة .تم تطوير جميع صيدلياتنا بعناية
لتشجيع املزيد من التركيز على العمالء والخدمات
داخل كل صيدلية  ،مما يضمن أن مجموعتنا
قادرة بشكل أفضل على تركيز أنشطتها على
احتياجات مجموعات محددة من العمالء وتزويد
كل منها بدعم أقوى.

استمتع بمنتجع صحي ال مثيل له مع حمامات
ذهبية فاخرة وجاكوزي على الطراز املصري
وساونا .من خالل جوانب منفصلة للرجال
والنساء  ،ستكون ً
قادرا على تجديد رفاهك
الداخلي والخارجي من خالل قائمة موسعة من
العالجات التي تثريها الثقافات القديمة والدولية في
العالم.

خصم  ٪ 10على العناية
بالبشرة والعناية بالشعر

خصم  ٪ 20على عالج السبا

الصيدلية املتحدة
لالستثمار

كليوباترا سبا  -وافي

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

صالون وسبا سبلنديدا لتجميل السيدات في
جميرا  1هو صالون بأسعار معقولة يقدم
مجموعة متنوعة من الخدمات مثل مانيكير ،
باديكير  ،عالجات الشعر وأكثر من ذلك .جميع
الخدمات املقدمة على أيدي موظفين مهرة
ومدربين ولهم رضا العمالء له أهمية أساسية.
يحافظون على بيئة صحية ونظيفة لرفاهية
خصم  ٪ 30على جميع
العمالء .احجز موعدك في صالون وسبا سبلنديدا
الخدمات أكثر من  100درهم
لتجميل السيدات معنا

صالون سبلينديدا
النسائي

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

تأسست عيادات جي ام س ي ،وهي جزء من .
 ،مؤسسة جي ام س ي الصحية  ،في دبي عام 1976
وتوظف عيادات جي ام س ي ما يقرب من 200
شخص متخصصون في العمل بأمان وكفاءة لدعم
األفراد واألسر والشركات املحلية والشركات
متعددة الجنسيات في جميع احتياجاتهم الطبية
وعيادات األسنان والطوارئ .تقع عياداتنا املريحة
والحديثة  ،مع جوها املوجه نحو األسرة  ،في
متناول كل حي رئيس ي في دبي .تشمل خدماتنا
الطبية :طب الطيران  ،أمراض القلب  ،األمراض
الجلدية  ،طب األنف واألذن والحنجرة  ،طب
األسرة  ،أمراض الجهاز الهضمي  ،املمارسة العامة
 ،أمراض النساء  ،الطب الباطني  ،طب التوليد ،
طب العيون  ،عالج العظام  ،طب األطفال  ،طب
األطفال  ،علم األمراض  ،العالج الطبيعي  ،طب
.األسنان ورعاية الطوارئ

خصم  ٪ 25على الخدمات
الطبية

عياداة جي ام س ي

دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-10

يوفر نادي الفراعنة لعشاق اللياقة البدنية
مجموعة متنوعة من الخيارات لتحقيق أهدافهم.
بيئة محفزة للحفاظ على لياقتك البدنية وصحية
 ،حيث يمكن ألعضائنا االستمتاع بمجموعة
واسعة من دروس اللياقة البدنية  ،وتلقي التدريب
الشخص ي  ،والسباحة أو االسترخاء ببساطة في خصم  ٪20على صالة األلعاب
الرياضية
النهر الكسول.

نحن عبارة عن مبادرة صحية مبتكرة تركز على
املستهلك أسسها أطباء ورجال أعمال يدركون أن
نموذج الرعاية الصحية الحالي مكسور ويحتاج إلى
إصالح .ألكثر من عقد  ،قمنا بتطوير واختبار أحد
ً
النماذج الطبية األكثر شموال حتى اآلن .إن
منصتنا أوسع في متناولها  ،وأكثر ترتكز على مقاربة
العافية املبنية على األدلة  ،وفي وضع أكثر كفاءة
لالستفادة من التحديات الحرجة التي تواجه
الرعاية الصحية اليوم أكثر من أي شركة معروفة
معروفة إلدارة السن.

خصم  %20علي جميع
الخدمات

نادي الفراعنة  -وافي

مركز ستار ريف الطبي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر من 1-
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة -2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أو خالل أيام العطل
الرسمية -3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها ً
نقدا -4 .يجب أن
تكون درجة الثانوية العامة
أو أعلى -5 .يجب أن 90٪
يحافظوا على املعدل التراكمي
 العام>  3.6للحفاظ عليه6 .إذا كان املعدل التراكمي أقل
من  3.6سيتم تخفيض املنحة
 ٪.الدراسية إلى 30

2021-12-31

2019-07-10

تقدم جامعة دبي مجموعة متنوعة غير عادية من
برامج األعمال والقانون والهندسة وتكنولوجيا
املعلومات .في جامعة دبي  ،نحن ملتزمون بتطوير
ً
وتعليم القادة الذين سيحدثون فرقا في عالم
األعمال .إنجازات خريجينا في مختلف املنظمات
ورتب القيادة تعكس هذا االلتزام .يعد نجاح
أعضاء هيئة التدريس املتميزين ً
أساسا لنجاحنا
هو غرس فهم شامل لألعمال من خالل التدريس
والبحث والخدمة املهرة والحماسية .لقد جعل
خصم  ٪50على الرسوم
أعضاء هيئة التدريس من الفصل الدراس ي
بجامعة دبي ً
مكانا حيث التعلم هو تفاعل مكثف الدراسية لبرنامج البكالوريوس
فقط.
وتفاعلي.

جامعة دبي

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-10

تقدم جامعة دبي مجموعة متنوعة غير عادية من
برامج األعمال والقانون والهندسة وتكنولوجيا
املعلومات .في جامعة دبي  ،نحن ملتزمون بتطوير
ً
وتعليم القادة الذين سيحدثون فرقا في عالم
األعمال .إنجازات خريجينا في مختلف املنظمات
ورتب القيادة تعكس هذا االلتزام .يعد نجاح
أعضاء هيئة التدريس املتميزين ً
أساسا لنجاحنا
هو غرس فهم شامل لألعمال من خالل التدريس
والبحث والخدمة املهرة والحماسية .لقد جعل
خصم  ٪30على الرسوم
أعضاء هيئة التدريس من الفصل الدراس ي
بجامعة دبي ً
مكانا حيث التعلم هو تفاعل مكثف الدراسية لبرنامج البكالوريوس
فقط.
وتفاعلي.

جامعة دبي

تقدم جامعة دبي مجموعة متنوعة غير عادية من
برامج األعمال والقانون والهندسة وتكنولوجيا
املعلومات .في جامعة دبي  ،نحن ملتزمون بتطوير
ً
وتعليم القادة الذين سيحدثون فرقا في عالم
األعمال .إنجازات خريجينا في مختلف املنظمات
ورتب القيادة تعكس هذا االلتزام .يعد نجاح
أعضاء هيئة التدريس املتميزين ً
أساسا لنجاحنا
هو غرس فهم شامل لألعمال من خالل التدريس
خصم  ٪ 15على الرسوم
والبحث والخدمة املهرة والحماسية .لقد جعل
الدراسية فقط (ماجستير في
أعضاء هيئة التدريس من الفصل الدراس ي
بجامعة دبي ً
مكانا حيث التعلم هو تفاعل مكثف إدارة األعمال وماجستير في
إدارة األعمال)
وتفاعلي.

جامعة دبي

دبي ,دبي ,القرهود

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القرهود

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-17

تقع جامعة الفالح في قلب إمارة دبي  ،وهي
مصممة على أن تصبح واحدة من مؤسسات
التعليم العالي الرائدة في البالد .توفر جامعتنا بيئة
تعليمية وتعليمية تم إنشاؤها بواسطة كادر
أكاديمي متميز  ،تدعمه أفضل املمارسات في
ً
تكنولوجيا التعليم واالتصاالت  ،فضال عن موارد
خصم  ٪30للطالب املتفوقين
املكتبة.

جامعة الفالح

تقع جامعة الفالح في قلب إمارة دبي  ،وهي
مصممة على أن تصبح واحدة من مؤسسات
التعليم العالي الرائدة في البالد .توفر جامعتنا بيئة
تعليمية وتعليمية تم إنشاؤها بواسطة كادر
أكاديمي متميز  ،تدعمه أفضل املمارسات في
ً
تكنولوجيا التعليم واالتصاالت  ،فضال عن موارد
املكتبة.

جامعة الفالح

خصم  ٪ 10للمتزوجين

دبي ,دبي ,القرهود

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,القرهود

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-10

تقع جامعة الفالح في قلب إمارة دبي  ،وهي
مصممة على أن تصبح واحدة من مؤسسات
التعليم العالي الرائدة في البالد .توفر جامعتنا بيئة
تعليمية وتعليمية تم إنشاؤها بواسطة كادر
أكاديمي متميز  ،تدعمه أفضل املمارسات في
ً
تكنولوجيا التعليم واالتصاالت  ،فضال عن موارد
املكتبة.

خصم  %20على األقرباء

تقع جامعة الفالح في قلب إمارة دبي  ،وهي
مصممة على أن تصبح واحدة من مؤسسات
التعليم العالي الرائدة في البالد .توفر جامعتنا بيئة
تعليمية وتعليمية تم إنشاؤها بواسطة كادر
أكاديمي متميز  ،تدعمه أفضل املمارسات في
ً
تكنولوجيا التعليم واالتصاالت  ،فضال عن موارد خصم  %10لطالب الجامعين و
طالب دراسات العليا
املكتبة.

جامعة الفالح

جامعة الفالح

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

هل تحتاج مؤسستك إلى تجاوز الحواجز اللغوية؟
يوفر داال لقمان خدمات ترجمة وتفسير شفهية
وخدمات لغوية أخرى عالية الجودة بقيمة ال
تضاهى ملجتمع عاملي من الشركات والهيئات
الحكومية واملؤسسات التعليمية .يقدم موظفو
الترجمة املحترفون لدينا خبرة فائقة في أكثر من
 40لغة  ،بما في ذلك اإلنجليزية والروسية
والفارسية والعربية والهندية واألردية والبرتغالية
والتركية واإليطالية والفرنسية واإلسبانية
واألملانية ؛ باإلضافة إلى جميع اللغات الرئيسية
األخرى التي تستخدمها الثقافات الشرقية
والثقافات األوروبية والبلدان البارزة في جميع خصم  ٪15للشركات التي تتخذ
ً
من اإلمارات مقرا لها
أنحاء العالم.

دار لقمان لخدمات
الترجمة

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

هل تحتاج مؤسستك إلى تجاوز الحواجز اللغوية؟
يوفر دار لقمان خدمات ترجمة وتفسير شفهية
وخدمات لغوية أخرى عالية الجودة بقيمة ال
تضاهى ملجتمع عاملي من الشركات والهيئات
الحكومية واملؤسسات التعليمية .يقدم موظفو
الترجمة املحترفون لدينا خبرة فائقة في أكثر من
 40لغة  ،بما في ذلك اإلنجليزية والروسية
والفارسية والعربية والهندية واألردية والبرتغالية
والتركية واإليطالية والفرنسية واإلسبانية
واألملانية ؛ باإلضافة إلى جميع اللغات الرئيسية
األخرى التي تستخدمها الثقافات الشرقية
خصم  ٪30على مواطني دولة
والثقافات األوروبية والبلدان البارزة في جميع
اإلمارات
أنحاء العالم.

دار لقمان لخدمات
الترجمة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

مركز الرواد لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي تأسس
بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني  ،يستقبل
ً
طالبا ً
سنويا ويهدف إلى تغيير الصورة
املركز 50
النمطية التقليدية وزيادة الوعي لدى املجتمع حول
قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية
(أسفل) متالزمة) تشجيع مشاركة املعوقين في
اتخاذ القرارات  ،وتطوير قدراتهم  ،وعقد دورات
تدريبية مختلفة  ،واملشاركة في البرامج االجتماعية
والرياضية  ،والتعليم والصحة في مختلف
املجاالت ودعم الجهود الحكومية ومؤسسات
املجتمع املدني واألحزاب املتضافرة لتوفير جميع
االحتياجات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

خصم  %20على الجلسات
الفردية املسائية

مركز الرواد للمعاقين

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

مركز الرواد لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي تأسس
بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني  ،يستقبل
ً
طالبا ً
سنويا ويهدف إلى تغيير الصورة
املركز 50
النمطية التقليدية وزيادة الوعي لدى املجتمع حول
قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية
(أسفل) متالزمة) تشجيع مشاركة املعوقين في
اتخاذ القرارات  ،وتطوير قدراتهم  ،وعقد دورات
تدريبية مختلفة  ،واملشاركة في البرامج االجتماعية
والرياضية  ،والتعليم والصحة في مختلف
املجاالت ودعم الجهود الحكومية ومؤسسات
املجتمع املدني واألحزاب املتضافرة لتوفير جميع
االحتياجات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة.

خصم  ٪ 20على الجلسات
الصباحية السنوية

مركز الرواد للمعاقين

دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
الثاني

تسوق

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-10

اشتقت كلمة حميدي العود والعطور  ،املستمدة
من كلمة حميد  ،لعقود من الخبرة في تصنيع
ً
تعقيدا ورائعة .هذه
بعض العطور الشرقية األكثر
العالمة التجارية مخصصة للعطور الشرقية
وتناشد املتحمسين العصريين الذين يهتمون
بشدة بتصوف العطور العربية والقيم التقليدية.
تشمل املنتجات مجموعة واسعة من دهون العود
النقية ومجموعة متنوعة من خشب العود
واملخلط وزيوت العطور املركزة وعطور املاء
ومزيالت العرق والجواهر املحترقة ومعطرات
الجو .عالوة على ذلك  ،تصنف العالمة التجارية
إلى عالمات تجارية طيبة  ،ومجموعة ديلوكس ،
وفياه.

خصم  ٪ 25في منافذ البيع
بالتجزئةز

يعمل جلستن ساليكس من مكتبه الرئيس ي في
املنطقة الحرة بالحمرية .الحماسة واملثابرة لدينا
ال تزال ال مثيل لها .وعدنا لك واضح .نحن نقدم
التفكير املبتكر .نفخر في توفير األداء العالي
والجودة الشبكات  ،االتصاالت السلكية
والالسلكية  ،الكهربائية  ،االلكترونيات  ،منتجات
األلياف البصرية ومعدات االختبار .كما نقوم
بتوفير أجهزة السلكية عريضة النطاق موثوقة.
السعي لتوفير خدمة عالية الجودة ؛ نقدم لك
امليزة والخيارات التكنولوجية حتى تتمكن من خصم  ٪20على قيمة الفاتورة
حتى  100000درهم و اكثر.
اتخاذ قراراتك الخاصة.

حميدي للعود والعطورات

جلستن ساليكس

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
/العرض ساري للشراء 300/وبحد أقص ى 1500

2022-01-18

املطالبة بخصم أبشر قبل1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-01-18

2019-07-10

الزهور الطازجة وأملع ليومك الكبير! نحن
مجموعة متنوعة من الشركات التي تقوم بأعمال
الزهور مع وجود قوي على االنترنت لتقديم تجربة
تسوق سهلة وجودة لك .مع العديد من األصناف ،خصم (%20شراء بقيمة -/300
وظالل ،والقوام ،واألساليب والتصاميم لالختيار الى  -/1500كحد اقص ى ) على
من بينها ،ونحن على يقين من أن ستجد الزهور جميع األصناف الصالحة لشراء
واحدة في اليوم الواحد.
الكمال في الزهور ماتوليا ليومك الخاص

اليجانت للزهور

يعمل جلستن ساليكس من مكتبه الرئيس ي في
املنطقة الحرة بالحمرية .الحماسة واملثابرة لدينا
ال تزال ال مثيل لها .وعدنا لك واضح .نحن نقدم
التفكير املبتكر .نفخر في توفير األداء العالي
والجودة الشبكات  ،االتصاالت السلكية
والالسلكية  ،الكهربائية  ،االلكترونيات  ،منتجات
األلياف البصرية ومعدات االختبار .كما نقوم
بتوفير أجهزة السلكية عريضة النطاق موثوقة.
السعي لتوفير خدمة عالية الجودة ؛ نقدم لك
امليزة والخيارات التكنولوجية حتى تتمكن من خصم  ٪15على قيمة الفاتورة.
حتى  75000درهم
اتخاذ قراراتك الخاصة.

جلستن ساليكس

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية-3 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-30

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-10

2019-07-10

يعمل جلستن ساليكس من مكتبه الرئيس ي في
املنطقة الحرة بالحمرية .الحماسة واملثابرة لدينا
ال تزال ال مثيل لها .وعدنا لك واضح .نحن نقدم
التفكير املبتكر .نفخر في توفير األداء العالي
والجودة الشبكات  ،االتصاالت السلكية
والالسلكية  ،الكهربائية  ،االلكترونيات  ،منتجات
األلياف البصرية ومعدات االختبار .كما نقوم
بتوفير أجهزة السلكية عريضة النطاق موثوقة.
السعي لتوفير خدمة عالية الجودة ؛ نقدم لك
امليزة والخيارات التكنولوجية حتى تتمكن من خصم  ٪10على قيمة الفاتورة.
حتى  50000درهم
اتخاذ قراراتك الخاصة.

جلستن ساليكس

يعمل جلستن ساليكس من مكتبه الرئيس ي في
املنطقة الحرة بالحمرية .الحماسة واملثابرة لدينا
ال تزال ال مثيل لها .وعدنا لك واضح .نحن نقدم
التفكير املبتكر .نفخر في توفير األداء العالي
والجودة الشبكات  ،االتصاالت السلكية
والالسلكية  ،الكهربائية  ،االلكترونيات  ،منتجات
األلياف البصرية ومعدات االختبار .كما نقوم
بتوفير أجهزة السلكية عريضة النطاق موثوقة.
السعي لتوفير خدمة عالية الجودة ؛ نقدم لك
امليزة والخيارات التكنولوجية حتى تتمكن من
اتخاذ قراراتك الخاصة.

جلستن ساليكس

خصم  ٪5على قيمة الفاتورة
حتى  25000درهم

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

دبي ,دبي ,النهدة الثانية
دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

العرض ساري فقط على 1-
مجموعة مختارة من
الريستورينتس ذا جيم جاردن
غرانة البودها امللكية 2املطالبة بخصم أبشر في منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
العروض غير صالحة 3-
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة وعروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
ً
.استبدالها نقدا

2022-10-17

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-17

2019-07-09

يقع فندق هوليداي إن دبي – البرشاء في موقع
مركزي على شارع الشيخ زايد ،وهو أكثر الطرق
ً
ازدحاما في دبي ،وهو مفهوم فريد من نوعه .يجمع
الفندق بنجاح بين وسائل الراحة ذات املستوى
العاملي التي تقدمها سلسلة فنادق عاملية والرعاية
ُ
الشخصية والخدمة التي ال تنس ى ،ويقدم الفندق
قيمة استثنائية مقابل املال .توفر فندق هوليداي
إن دبي – البرشاء أفضل فندق في املدينة من فئة
 4نجوم ،ويوفر إطالالت رائعة على أفق دبي
ووسائل الراحة الحديثة وسهولة الوصول إلى
جميع أنحاء املدينة.

مدرسة دبي الكرمل هي مؤسسة خاصة معتمدة
من قبل وزارة التربية والتعليم في دبي ومرخصة من
قبل هيئة املعرفة والتنمية البشرية .وهي تتبع
مرحلة التأسيس املبكرة للرضع  ،ومناهج كامبريدج
االبتدائية والوطنية للصفوف من األول إلى الثامن
ً
 ،وأخيرا تعد الطالب المتحانات كامبريدج الدولية
في الصفوف  9و  10و  11من جامعة كامبريدج.

خصم  %25علي الفاتورة
االجماليه في غرانه

خصم  ٪ 10على الرسوم
الدراسية

هوليداي إن البرشاء

مدرسة دبي كرمل

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-18

2020-10-19

أثاث  Givaniهو مستورد متعدد االستخدامات
ومتاجر تجزئة ألعلى جودة األثاث ً ،
بدءا من
التصميمات العصرية إلى التصميمات الحديثة.
عالوة على ذلك  ،يتعامل مع كبار املصممين
واملصنعين من مختلف القارات حول العالم ،
ليصبح الشريك املفضل ملنازل اإلمارات العربية
املتحدة العصرية الحديثة  ،ومصممي الديكور
الداخلي amp & ،؛ عشاق األثاث .توفر Givani
مجموعة كبيرة من عناصر األثاث  ،مثل طاوالت
خصم بنسبة  %40لحاملي
الطعام واألرائك وغرف النوم  ،باإلضافة إلى
امللحقات واإلضاءة املزخرفة التي تضفي إضاءة بطاقة أبشر على سعر الفاتورة
طابعا ً
على املنزل وتضفي عليه ً
األصلي.
مميزا.

جيفاني لألثاث

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,الشهامه

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2019-07-09

في أرسوم  ،نأتي بحكمة العافية األصلية من
ً
مالذا ً
أنيقا
تايالند إلى الشرق األوسط  ،ونوفر
للنساء والرجال الذين يسعون لتحقيق االنسجام
والرفاهية في حياتهم املزدحمة من خالل االسترخاء
والتجديد .نحن نقدم مجموعة كاملة من خدمات
الصحة والعافية التدريجية  ،مع معظم املواقع
التي تقدم خدمات السبا واللياقة البدنية واللياقة
البدنية وكذلك متجر التجزئة حيث تتوفر
منتجات العناية بالجسم والعناية بالبشرة
لضيوفنا .مع التركيز على املزيد من الرفاهية
والحيوية  ،يقدم أرسوم مجموعة كاملة من سبا
العافية واللياقة البدنية واملطبخ الصحي الشامل
والصحي والرقيق ملساعدتك على االنتعاش
واالسترخاء والتجديد.

مركز النجوم لكمال األجسام يقدم خدماته
للمشتركي حيث يشمل األشتراك جدول التمارين (
كمال أجسام  ,حرق دهون,تأهيل للبطوالت
الرياضية ,تأهيل لألختبارات العسكرية ,تدريبات
التحمل  ,لياقة بدنية) كما تشمل برنامج غذائي.

خصم  ٪ 20على أي خدمات

خصم  %25على األشتراك
السنوي

مركز عرسوم امللكي
للعافية

مركز النجوم لكمال
األجسام

أبوظبي ,ابو ظبي ,الشهامه

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2020-10-22

مركز النجوم لكمال األجسام يقدم خدماته
للمشتركي حيث يشمل األشتراك جدول التمارين (
كمال أجسام  ,حرق دهون,تأهيل للبطوالت
الرياضية ,تأهيل لألختبارات العسكرية ,تدريبات
التحمل  ,لياقة بدنية) كما تشمل برنامج غذائي.

مركز برايفت جيم يقدم خدماته للمشتركي حيث
يشمل االشتراك جدول التمارين ( كمال اجسام
حرق دهون تاهيل للبطوالت الرياضة تاهيل
لالختبارت العسكرية تدريبات التحمل و لياقة
بدنية ) كما تشمل البرنامج الغذائي.

خصم  %20على األشتراك 6
شهور

خصم  %30علي االشتراك
السنوي

مركز النجوم لكمال
األجسام

نيكست ستيب للياقة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2019-07-09

مركز برايفت جيم يقدم خدماته للمشتركي حيث
يشمل االشتراك جدول التمارين ( كمال اجسام
حرق دهون تاهيل للبطوالت الرياضة تاهيل
لالختبارت العسكرية تدريبات التحمل و لياقة خصم  ٪15على عضوية الجيم
ملدة  6أشهر
بدنية ) كما تشمل البرنامج الغذائي.

نيكست ستيب للياقة

بفضل ديكور داخلي صممه املصمم املشهور
ً
ً
ً
ً
عامليا ،طوني تش ي ،يبقى يم! مطعما مبهجا وأنيقا
ّ
في دبي يقدم شعيرية النودل .وتجذب أجواء
ً
ً
ً
املطعم املريحة والدافئة حشدا مخلصا وصاخبا
الختبار مزيج من املأكوالت الغنية واللذيذة .أما
أطباق من
النكهات فتسافر بك إلى الشرق مع
ٍ
ماليزيا وتايالند وفيتنام وإندونيسيا وسنغافورة.
وسواء اخترت الفطائر املطهوة على البخار أو
شعيرية النودل الطريةّ ،
يقدم مطعم يام وجبات
ً
طازجة شهية وأطباقا مميزة في زبديات فريدة .يفتح
ً
يام  -راديسون بلو ديرة
املطعم أبوابه من الظهر وحتى الساعة  ١١:٣٠ليال
ً
كريك
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
(يوميا).

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

خصم ثابت

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

صحة

نسبة الخصم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

خصم ثابت

خصم ثابت

هذا العرض ساري فقط
لنهاية شهر يوليو ويمكن
استخدامه ملدة شهر منذ
تاريخ الشراء

2021-12-31

هذا العرض ساري فقط
لنهاية شهر يوليو ويمكن
استخدامه ملدة شهر منذ
تاريخ الشراء

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

هذا العرض ساري فقط
لنهاية شهر يوليو ويمكن
استخدامه ملدة شهر منذ
تاريخ الشراء

2021-12-31

2010-07-09

2019-07-09

2019-07-09

2019-07-09

منيكير وبديكير  +عالج كريستال لليدين والقدمين
فقط مقابل  200درهم

ساعة مساج استرخائي  +الحمام املغربي التقليدي
 +سشوار مقابل  300درهم فقط

مركز برايفت حيم يقدم خدماته للمشتركي حيث
يشمل األشتراك جدول التمارين ( كمال أجسام ,
حرق دهون,تأهيل للبطوالت الرياضية ,تأهيل
لألختبارات العسكرية ,تدريبات التحمل  ,لياقة
بدنية) كما تشمل برنامج غذائي.

عالج للشعر +سشوار  +منيكير وبديكير فقط
مقابل  300درهم

عرض العناية باليدين والقدمين

عرض السبا

خصم  %25على األشتراك
السنوي

عرض الجمال

أورينتال ويلنس سبا

أورينتال ويلنس سبا

برايفت جيم

أورينتال ويلنس سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

خصم ثابت

هذا العرض ساري فقط
لنهاية شهر يوليو ويمكن
استخدامه ملدة شهر منذ
تاريخ الشراء

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2019-07-09

2019-07-09

خصم  %50على خدمات تمليس الشعر البروتين
والكوالجين طيلة شهر يوليو واحصلي على بلسم
ً
مجانا عند شراء الشامبو

مركز برايفت حيم يقدم خدماته للمشتركي حيث
يشمل األشتراك جدول التمارين ( كمال أجسام ,
حرق دهون,تأهيل للبطوالت الرياضية ,تأهيل
لألختبارات العسكرية ,تدريبات التحمل  ,لياقة
بدنية) كما تشمل برنامج غذائي.

عرض تمليس الشعر

خصم  %20على األشتراك 6
شهور

أورينتال ويلنس سبا

برايفت جيم

حينما تسير في أرجاء ذا تشاينا كلوب ُ
ستفاجئ
بغنى وحيوية الوالء الذي يبديه هذا املكان الكائن
ُ
امل ّ
حضرة
في قلب دبي للصين .مع األطباق الغنية
من مكونات طازجة ،تأكد أنك ستستمتع بالئحة
املأكوالت املغرية الغنية بأصناف متنوعة من
أطباق بكين وسيشوان واألطباق الكانتونية.
ولوجبة الغداء يمكنك االستمتاع بوليمة "يوم شا"
ّ
لذيذة ،أما وقت العشاء فدلل نفسك واختر من
بوليفارد جورميه -
قائمة الطعام أحد أنواع الجواهر الشهية التي
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة راديسون بلو ديرة كريك
يقدمها املطعم.

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2019-07-09

الجنجل الذي ُي َ
َ
عتبر
يحتفي بار ذا َبب بمشروب
عشق بريطانيا األول .ويقدمها في زجاجات أو في
كؤوس معبأة من البرميل ،مع تقديم كوكتيالت ملن
َ
الجنجل .يوفر هذا املطعم
ال يحبون مشروبات
ّ
اإلنجليزي عروض ترفيهية منوعة لتستمتعوا بها
أثناء تناول أطايب املأكوالت اإلنجليزية مع أجود
َ
الجنجل! يتميز املطعم بجو مريح
أنواع شراب
ً
ودافئ يجعله مثاليا للقاء األصدقاء واالطالع على
بار ذا َبب  -راديسون بلو
أخبارهم ،أو مشاهدة املباريات على التلفزيون ،أو
ديرة كريك
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
االستمتاع بلعبة رماية األسهم.

سوميبيا هو أول مطعم من طراز ياكينيكو في دبي
وهو ّ
يقدم الوجبات اليابانية األصيلة والطازجة.
ستضيف هذه التجربة التفاعلية عنصر مرح على
أمسيتك مع األصدقاء فيما تشوون مجموعة من
اللحوم واملأكوالت البحرية والخضروات على
طاولتكم .ويتضاعف ّ
الجو غير الرسمي بفضل
أكشاك وطاوالت شبه خاصة مع شوايات
مخصصة في وسطها تجعل أسلوب تناول الطعام
ً
الياباني ممكنا .وتزيد نكهة اللحوم املتبلة
ًّ
واملأكوالت البحرية والخضروات الطازجة لذة
بفضل الصلصات االستثنائية ،واملقبالت،
واألطباق الجانبية مثل الكيمتش ي ،باإلضافة إلى
املشروبات الخاصة ّ
ساميبيا  -راديسون بلو
املميزة .ساعات العمل :من ٧
ً
ديرة كريك
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
مساء حتى  ١١ليال.

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2019-07-10

يستوحى املطعم مفهومه من أسواق السمك في
ّ
املفضل في تقديم مأكوالت
تايالند ،وهو املطعم
كمطعم للمأكوالت البحرية،
ثمار البحر في دبي.
ٍ
حاز املطعم على العديد من الجوائز منذ أيامه
بإطاللة بانوراميه
االولى في  .1989ويتمتع املطعم
ٍ
ّ
مميزة على مناطق دبي املعاصرة بالقرب من الخور
سوق السمك  -راديسون
لتمكين الضيوف من رؤية جانبين مختلفين من
بلو ديرة كريك
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة
دبي بكل تفاصيلهما!

شابيستان هو مطعم إيراني حائز على جوائز ّ
عدة
في دبي لتقديم أشهى املأكوالت اإليرانيةّ .
تعرفوا إلى
الضيافة اإليرانية الرائعة بينما تتلذذون باملقبالت
املنعشة ،واألرز الغني بالنكهات ،واللحوم الشهية
والخبز املحمص الطازج .وتمتعوا بأسياخ لحم
الضأن ولحم البقر املشوي كأطباق رئيسية،
ً ّ
ّ
مطيبة بمزيج من التوابل واألعشاب .وأخيرا ،دللوا
ّ
مطعم شابيستان -
أنفسكم بأشهى التحليات اإليرانية التي تقدم
كؤوس مزّينة .خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة راديسون بلو ديرة كريك
إليكم مع الشاي التقليدي في
ٍ

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-09

2019-07-09

ٌ
في قلب مدينة دبي القديمة تكمن جوهرة جديدة
ً
تم اإلعالن عن افتتاحها مؤخرا هي مطعم أصيلة
في فندق راديسون بلو في خور ديرة .يدعوكم هذا
املطعم األصيل الكتشاف املطبخ اإلماراتي
واحد من
واالستمتاع بألذ املأكوالت التقليدية في ٍ
البقع التي شهدت الكثير من التطورات في هذه
قائمة فريدة تجمع بين
املدينة الجميلة .مع
ٍ
املأكوالت القديمة والحديثة ،يأخذكم مطعم
مطعم أصيلة  -راديسون
رحلة عبر الزمن تنطلق من بدايات دبي
أصيلة في ٍ
بلو ديرة كريك
املتواضعة إلى اإلنجازات املعاصرة لهذه املدينة .خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة

استرجع سحر الرحالت البحرية العابقة بتاريخ
الساحل العربي على متن املنصور داو حيث
يمكنك تناول وجبة غداء أو عشاء ،فتستمتع بكلّ
دقيقة من هذه الرحلة البحرية التي تستمر
ساعتين عبر خور دبي .نعدك بتجربة ال تنس ى
حيث يمكنك تناول أشهى املشروبات واملأكوالت
ّ
املحضرة بطريقة فنية على وقع موسيقى فرقة
ً
ً
تعزف مباشرة .يمكن أيضا حجز دهو املنصور
لالستخدام الخاص بشكل فردي أو ملجموعة حتى
تستمتعوا باحتفالتكم بطريقة مميزة .الصعود
املنصور داو  -فندق
على متن املركب :الساعة  ٨مساء .اإلبحار :الساعة
ً ٨:٣٠
خصم  ٪20على إجمالي الفاتورة راديسون بلو ديرة كريك
مساء.

دبي ,دبي ,أم هرير األولى

تسوق

نسبة الخصم

خصم خاص ينطبق فقط
على السجاد املخزون  .ال
ينطبق على التي تحتاج إلى
ّ
املصنعة
طلب من الشركة
لدينا.

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-02-25

2019-07-07

من  %٢٥إلى  %٣٥خصومات خاصة مقدمة على من  %٢٥إلى  %٣٥خصومات
السجاد واملوكيت ومواد األرضيات األخرى .قابل خاصة على السجاد واملوكيت
ومواد األرضيات األخرى.
للتطبيق فقط على السجاد املخزون فقط.

شركة كاربت الند ذ.م.م

يعد مركز آدم فيتال للعالج الطبيعي والتأهيل في
ند الحمر  ،دبي ً
ً
رئيسيا للعالج الطبيعي
مركزا
والطب الرياض ي  ،ويقدم مجموعة من خدمات
العالج الطبيعي  ،بما في ذلك عالج األلم الحاد
واملزمن والعالج الرياض ي وإعادة التأهيل بعد
الجراحة أو إعادة تأهيل اإلصابات .اسم العالمة
التجارية الراسخة منذ عام  ، 2011ومشغل
الرعاية الصحية املحترم في الشرق األوسط  ،آدم خصم  ٪ 20على إجمالي قيمة
الفاتورة
فيتال لها أصولها وأثرها في أملانيا

مستشفى آدم فيتال

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

خصم  ٪15صالح فقط 1-
ملنتجات األرضيات الخشبية
وسخانات املياه والكهرباء2 .اطلب خصم أبشر من منفذ
.الشريك قبل إنشاء الفاتورة
ال تسري العروض بالتزامن 3-
مع أي صفقات أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل أيام العطل الرسمية4 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-07

2019-07-07

ُ
العام الذي ترجمت فيه الرؤية إلى واقع 1955 ،
ملموس .شكلت الشركة القيم التجارية التقليدية
من الصدق والنزاهة والخدمة  ،والتي ظلت وفية
للقيم العائلية للمشروع .ال يزال احترامنا للثقافة
واالهتمام بتوفير منتجات ذات جودة عالية
ً
وأعماال تجارية ذات قيم أخالقية ً
قائما معنا .تلتزم
الشركة بتزويد الصناعة بمنتجات ذات جودة
عالية تنتجها الشركات املصنعة الشهيرة التي تلتزم
بسياسات الشركات الخاصة بتعزيز "البيئة
".والتكنولوجيا

خصم  ٪ 15على املنتجات

ُ
العام الذي ترجمت فيه الرؤية إلى واقع 1955 ،
ملموس .شكلت الشركة القيم التجارية التقليدية
من الصدق والنزاهة والخدمة  ،والتي ظلت وفية
للقيم العائلية للمشروع .ال يزال احترامنا للثقافة
واالهتمام بتوفير منتجات ذات جودة عالية
ً
وأعماال تجارية ذات قيم أخالقية ً
قائما معنا .تلتزم
الشركة بتزويد الصناعة بمنتجات ذات جودة
عالية تنتجها الشركات املصنعة الشهيرة التي تلتزم
بسياسات الشركات الخاصة بتعزيز "البيئة
".والتكنولوجيا

منتجات الرخام 20 ٪
والفسيفساء

الشامس ي

الشامس ي

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يسري خصم  ٪ 25-1فقط
على األدوات الصحية ،
الخالطات  ،إكسسوارات
الحمام  ،بالط السيراميك
والخزف  -2اطلب خصم
أبشر من منفذ الشريك قبل
إنشاء الفاتورة -3 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
صفقات أو عروض خاصة أو
عروض ترويجية أو خالل أيام
العطل الرسمية -4 .العروض
غير قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-07-07

ُ
العام الذي ترجمت فيه الرؤية إلى واقع 1955 ،
ملموس .شكلت الشركة القيم التجارية التقليدية
من الصدق والنزاهة والخدمة  ،والتي ظلت وفية
للقيم العائلية للمشروع .ال يزال احترامنا للثقافة
واالهتمام بتوفير منتجات ذات جودة عالية
ً
وأعماال تجارية ذات قيم أخالقية ً
قائما معنا .تلتزم
الشركة بتزويد الصناعة بمنتجات ذات جودة
عالية تنتجها الشركات املصنعة الشهيرة التي تلتزم
بسياسات الشركات الخاصة بتعزيز "البيئة
".والتكنولوجيا

خصم  ٪ 25على املنتجات
املختارة

الشامس ي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

خصم ثابت

هذا العرض صالح فقط -
ألعضاء أبشر الذين يقدمون
 .بطاقة أبشر صالحةالعرض ساري من  1يوليو إلى
ديسمبر  - 2019ال يسري 30
العرض بالتزامن مع أي عرض
ترويجي آخر - .كل الحجوزات
خاضعة لشرط التوفر - .ال
يمكن االستفادة من
الخصومات إال عند تناول
الطعام واملشروبات - .الخصم
غير صالح في املناسبات
الترويجية والعطالت الرسمية
واملناسبات الخاصة  ،مثل
عيد الحب  ،العيد  ،رأس
السنة امليالدية  ،ما لم ينص
.على خالف ذلك

2021-12-31

2019-07-07

-

خصومات خاصة على العضوية
السنوية

تاليس فيتنس

دبي ,دبي ,القرهود

مطاعم

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1.
ألعضاء أبشر .2 .يجب على
الضيوف التعريف بأنفسهم
كأعضاء في أبشر عند الحجز
والحجز  ،كما يجب عليهم
تقديم ّ
معرف عضوية أبشر
الظاهري الخاص بهم واملتوفر
على تطبيق أبشر في املكان
.لالستفادة من العرض3 .
الضيوف الذين ال يقدمون
هوية العضوية االفتراضية
ألشر في الفندق سيتم
.تحصيل رسومهم بالكامل
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2019-07-07

-

خصومات  ٪ 10حصرية على
املأكوالت واملشروبات

مطعم بلوميرا

دبي ,دبي ,القرهود

مطاعم

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1.
ألعضاء أبشر .2 .يجب على
الضيوف التعريف بأنفسهم
كأعضاء في أبشر عند الحجز
والحجز  ،كما يجب عليهم
تقديم ّ
معرف عضوية أبشر
الظاهري الخاص بهم واملتوفر
على تطبيق أبشر في املكان
.لالستفادة من العرض3 .
الضيوف الذين ال يقدمون
هوية العضوية االفتراضية
ألشر في الفندق سيتم
.تحصيل رسومهم بالكامل
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2019-07-07

-

خصومات  ٪ 10حصرية على
املأكوالت واملشروبات

مطعم نوماد

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1.
ألعضاء أبشر .2 .يجب على
الضيوف التعريف بأنفسهم
كأعضاء في أبشر عند الحجز
والحجز  ،كما يجب عليهم
تقديم ّ
معرف عضوية أبشر
الظاهري الخاص بهم واملتوفر
على تطبيق أبشر في املكان
.لالستفادة من العرض3 .
الضيوف الذين ال يقدمون
هوية العضوية االفتراضية
ألشر في الفندق سيتم
.تحصيل رسومهم بالكامل
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2022-01-18

2021-01-18

-

استمتع بوليمة العمر بسعر
 10%أقل

ذا ريب روم

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1.
ألعضاء أبشر .2 .يجب على
الضيوف التعريف بأنفسهم
كأعضاء في أبشر عند الحجز
والحجز  ،كما يجب عليهم
تقديم ّ
معرف عضوية أبشر
الظاهري الخاص بهم واملتوفر
على تطبيق أبشر في املكان
.لالستفادة من العرض3 .
الضيوف الذين ال يقدمون
هوية العضوية االفتراضية
ألشر في الفندق سيتم
.تحصيل رسومهم بالكامل
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2019-07-07

-

خصومات  ٪ 10حصرية على
املأكوالت واملشروبات

مطعم ألتا باديا

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1.
ألعضاء أبشر .2 .يجب على
الضيوف التعريف بأنفسهم
كأعضاء في أبشر عند الحجز
والحجز  ،كما يجب عليهم
تقديم ّ
معرف عضوية أبشر
الظاهري الخاص بهم واملتوفر
على تطبيق أبشر في املكان
.لالستفادة من العرض3 .
الضيوف الذين ال يقدمون
هوية العضوية االفتراضية
ألشر في الفندق سيتم
.تحصيل رسومهم بالكامل
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2019-07-07

-

خصم  ٪10على املأكوالت
واملشروبات

موندو

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

مطاعم

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1.
ألعضاء أبشر .2 .يجب على
الضيوف التعريف بأنفسهم
كأعضاء في أبشر عند الحجز
والحجز  ،كما يجب عليهم
تقديم ّ
معرف عضوية أبشر
الظاهري الخاص بهم واملتوفر
على تطبيق أبشر في املكان
.لالستفادة من العرض3 .
الضيوف الذين ال يقدمون
هوية العضوية االفتراضية
ألشر في الفندق سيتم
.تحصيل رسومهم بالكامل
ملزيد من املعلومات أو للحجز
:يرجى االتصال بنا :هاتف ،
البريد +971 4 364 7555
:اإللكتروني
reservations@jumeirah.co
m

2021-12-31

2019-07-07

-

خصومات  ٪ 10حصرية على
املأكوالت واملشروبات

كيتشن كونكشن

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

صحة

نسبة الخصم

هذا العرض صالح فقط 1-
ألعضاء أبشر الذين يقدمون
معرف أبشر صالحة -2 .ال
يسري العرض بالتزامن مع أي
عرض ترويجي آخر -3 .كل
الحجوزات خاضعة لشرط
التوفر -4 .ال يمكن االستفادة
من الخصومات إال عند تناول
الطعام واملشروبات5 .الخصم غير صالح في
املناسبات الترويجية
والعطالت الرسمية
واملناسبات الخاصة  ،مثل
عيد الحب  ،العيد  ،رأس
السنة امليالدية  ،ما لم ينص
.على خالف ذلك

2021-12-31

2019-07-07

-

مساج تاليسا الخاص بخصم
 15%فقط

تاليس سبا

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

هذا العرض صالح فقط .-
ألعضاء أبشر الذين يقدمون
بطاقة أبشر صالحة - .ال
يسري العرض بالتزامن مع أي
عرض ترويجي آخر - .كل
الحجوزات خاضعة لشرط
التوفر - .ال يمكن االستفادة
من الخصومات إال عند تناول
الطعام واملشروبات - .الخصم
غير صالح في املناسبات
الترويجية والعطالت الرسمية
واملناسبات الخاصة  ،مثل
عيد الحب  ،العيد  ،رأس
السنة امليالدية  ،ما لم ينص
.على خالف ذلك

2021-12-31

2019-07-07

-

مساج تاليسا بتخفيض %15
فقط

تاليس سبا

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

صحة

موقع الكتروني

هذا العرض صالح فقط .-
ألعضاء أبشر الذين يقدمون
بطاقة أبشر صالحة - .ال
يسري العرض بالتزامن مع أي
عرض ترويجي آخر - .كل
الحجوزات خاضعة لشرط
التوفر - .ال يمكن االستفادة
من الخصومات إال عند تناول
الطعام واملشروبات - .الخصم
غير صالح في املناسبات
الترويجية والعطالت الرسمية
واملناسبات الخاصة  ،مثل
عيد الحب  ،العيد  ،رأس
السنة امليالدية  ،ما لم ينص
.على خالف ذلك

2021-12-31

2019-07-07

-

تمديد  30دقيقة إذا حجزوا
مساج تنشيط مدته  60دقيقة

تاليس سبا

دبي ,دبي ,جميرا الثالثة

سياحة و سفر

موقع الكتروني

هذا العرض متاح فقط 1-
ملواطني دولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،ويجب تقديم بطاقة
هوية اإلمارات األصلية
صالحة وبطاقة عضوية أبشر
االفتراضية عند تسجيل
الوصول لالستفادة من
العرض .وإال سيتم تطبيق
أفضل سعر متاح في يوم
تسجيل الوصول -2 .تخضع
جميع أسعار الغرف لرسوم
خدمة بنسبة  ، ٪ 10ورسوم
البلدية بنسبة  ، ٪ 7ورسوم
درهم السياحة بقيمة 20
درهما إمار ً
ً
اتيا لكل غرفة في
الليلة  ،وضريبة إضافية
بقيمة  -3 .٪ 5تشمل تجربة
اإلقامة مع وجبتي طعام وجبة
إفطار واحدة  ،مع اختيار
وجبة غداء واحدة أو عشاء
واحد ً
يوميا -4 .يتم تقديم
وجبة إفطار مجانية  ،مع
اختيار الغداء أو العشاء
للشخص الواحد  ،لكل غرفة
في مطاعم جميرا املختارة
فقط -5 .يجب أن تستهلك
وجبات الطعام على أساس
.يومي أو أنها سوف تضيع

2021-12-31

2020-10-19

-

خصم إضافي  ٪5ملواطني دولة
اإلمارات العربية املتحدة

مجموعة جميرا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إصدار الفاتورة في املحل2 .ال تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

من فقط إذا دفعت - 20 ٪
بواسطة خدمة بطاقة
االئتمان - .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل - .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية - .العروض غير قابلة
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
.نقدا

2021-12-31

2021-01-07

2019-07-04

استمتعوا بالجمال امللهم للتصميم العصري
الفاخر والتفاصيل السلسة  ،معززة بالضيافة
الحقيقية والخدمة الشخصية في فندق كنال
سنترال في الخليج التجاري .مع إطالالت خالبة على
املدينة  ،وقناة دبي  ،وبرج خليفة  ،يمكنك
االستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات األعمال خصومات الصيف  320درهم فندق كنال سنترال بزنس
باي
سعر الليلة
والترفيه االستثنائية أثناء اإلقامة معنا.

االرتقاء بمفهوم إعداد األكل الشعبي األصيل إلى
أعلى املستويات لتصبح مطاعم الرومانسية رائدة
خصم  ٪ 20على إجمالي الفاتورة
األكل الشعبي األصيل في العالم.

مطعم الرومانسية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

سياحة و سفر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-04

2019-07-04

سيتم توفير خصم خاص على جميع أنواع التأمين
لألفراد (السيارات  ،املنزل  ،السفر  ،تأشيرة
اإلمارات العربية املتحدة) مع امتيازات حصرية
الوثبة للتأمين الوطني -
إضافية لعمالء عونك إلى جانب التأمين على
تأمين السفر
خصم  %25على تأمين السفر
السيارات

سيتم توفير خصم خاص على جميع أنواع التأمين
لألفراد (السيارات  ،املنزل  ،السفر  ،تأشيرة
اإلمارات العربية املتحدة) مع امتيازات حصرية
الوثبة للتأمين الوطني -
إضافية لعمالء عونك إلى جانب التأمين على
تأمين السفر
خصم  %25على تأمين السفر
السيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,الرقة  -دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2019-07-04

2021-01-18

خصم خاص على جميع أنواع التأمين لألفراد
(السيارات ،البيت ،السفر ،تأشيرة اإلمارات) مع
امتيازات حصرية إضافية سيتم توفيرها للعمالء
مع تأمين السيارات الخاصة بهم

شركة التأمين التي لديها مصلحة افضل ما لديكم
في االعتبار .توفر منتجات شاملة تناسب
احتياجات العمالء وتضمن حمايتهم.

خصم  ٪20على تأمين فيزا
الطبي اإلماراتي

خصم  ٪20على حماية عائلة
الجارديان

الوثبة الوطنية للتأمين -
طبي

دبي للتأمين  -التأمين
الطبي

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-09-17

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-10-17

2021-10-17

2021-10-17

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي .خصم  %20على املشروبات و دبي ريل سينما للمأكوالت
و املشروبات
املأكوالت
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده.

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي .خصم  %20على املشروبات و
املأكوالت
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده.

ريل سينما

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة  .2اليسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها للنقد .4 .العرض
يسري على أربعة أشخاص
فقط لكل معاملة

2021-12-31

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة  .2اليسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها للنقد .4 .العرض
يسري على أربعة أشخاص
فقط لكل معاملة

2021-12-31

2020-11-01

2019-07-04

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي .خصم  %25على األكل داخل
السينما
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده.

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي.
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده .خصم  %25على الساتندرد بلس

ريل سينما

ريل سينما

دبي ,دبي ,البرشاء الثالثة
دبي ,دبي ,جبل علي الثانية
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,نخلة جميرا

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

2019-07-04

2021-01-18

في ريل سينما ،لدينا الشاشات األكثر إثارة
لإلعجاب  ،مع الصوت األكثر غامرة  ،ومن أكثر
املقاعد راحة .كل موقع من املواقع الستة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة فريد من نوعه .لدينا كل
ش يء ً
بدءا من مقاعد كراس ي فاخرة إلى أنظمة
صوت دولبي غامرة وحتى سينما ألكل الداخلي.
يمكنك أن تجعل ليلتك في األفالم أي ش يء تريده.

عالم ف ر بارك الرائدة تحول العالم الخارجي
الخاص بك إلى الواقع االفتراض ي والواقع املعزز.

خصم  %25على التذاكر
العادية

خصم  %50على نوع الدخول"
السوبر فقط"

ريل سينما

بارك دبي

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

2021-01-18

حلبة دبي للتزلج هي واحدة من مناطق الجذب
الترفيهية الرئيسية في دبي مول  ،أكبر وجهة
للتسوق والترفيه في العالم .لضمان املتعة غير
املحدودة لعشاق التزلج وللزوار  ،أصبحت حلبة
ً
دبي للتزحلق على الجليد التي تم تجديدها حديثا
أكثر ديناميكية وعصرية  ،وهي املكان املفضل
للمناسبات الترفيهية واالجتماعات .تقدم برنامجاً
ً
كامال من التدريب ً
بدءا من تعلم املهارات األساسية
للتزحلق على الجليد وحتى التزلج على الشخصيات
املتقدمة.

خصم  %50على الحصة
الجماعية

حلبة دبي للتزحلق على
الجليد

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
الفاتورة .2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي صفقات أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية أخرى أو خالل أيام
العطل الرسمية .3 .العروض
غير قابلة للتحويل وال يمكن
استرداد قيمتها نقدا4 .
العرض صالح لـ  4أشخاص
.كحد أقص ى لكل معاملة 5
يسري العرض حتى 31
ديسمبر  -6 ، 2021غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية -7 .يسري الخصم
حتى  4ضيوف بما في ذلك
العضو .8 .العرض غير صالح
.مع أي عرض ترويجي آخر
تطبق الشروط و األحكام
األخرى

2022-01-18

2021-01-18

يعد حوض دبي أكواريوم الذي تبلغ تكلفته 10
ماليين لتر  ،والذي يقع في الطابق األرض ي من دبي
مول  ،أكبر أحواض السمك املعلقة في العالم.
ويضم اآلالف من الحيوانات املائية  ،التي تضم
أكثر من  140نوعا .يعيش أكثر من  300من
أسماك القرش واألشعة في هذا الخزان  ،بما في
ذلك أكبر مجموعة من أسماك القرش " نمر خصم  %50على تذاكر دخول
كبار الشخصيات
الرمال" في العالم.

دبي أكواريوم وحديقة
الحيوانات تحت املاء -
إعمار

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

يعد حوض دبي أكواريوم الذي تبلغ تكلفته 10
ماليين لتر  ،والذي يقع في الطابق األرض ي من دبي
مول  ،أكبر أحواض السمك املعلقة في العالم.
ويضم اآلالف من الحيوانات املائية  ،التي تضم
أكثر من  140نوعا .يعيش أكثر من  300من
أسماك القرش واألشعة في هذا الخزان  ،بما في
ذلك أكبر مجموعة من أسماك القرش " نمر
الرمال" في العالم.

يعد حوض دبي أكواريوم الذي تبلغ تكلفته 10
ماليين لتر  ،والذي يقع في الطابق األرض ي من دبي
مول  ،أكبر أحواض السمك املعلقة في العالم.
ويضم اآلالف من الحيوانات املائية  ،التي تضم
أكثر من  140نوعا .يعيش أكثر من  300من
أسماك القرش واألشعة في هذا الخزان  ،بما في
ذلك أكبر مجموعة من أسماك القرش " نمر
الرمال" في العالم.

خصم  %50على تجربة كبار
الشخصيات

خصم  %50على حزمة
املسكتشف

دبي أكواريوم وحديقة
الحيوانات تحت املاء -
إعمار

دبي أكواريوم وحديقة
الحيوانات تحت املاء -
إعمار

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
الثاني

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

يعد حوض دبي أكواريوم الذي تبلغ تكلفته 10
ماليين لتر  ،والذي يقع في الطابق األرض ي من دبي
مول  ،أكبر أحواض السمك املعلقة في العالم.
ويضم اآلالف من الحيوانات املائية  ،التي تضم
أكثر من  140نوعا .يعيش أكثر من  300من
دبي أكواريوم وحديقة
أسماك القرش واألشعة في هذا الخزان  ،بما في
ذلك أكبر مجموعة من أسماك القرش " نمر خصم  %50على دخول النفق و الحيوانات تحت املاء -
إعمار
حديقة تحت املاء
الرمال" في العالم.

مدينة داخلية مليئة بالنشاط حيث يصطدم
التعلم واللعب لقضاء يوم في الخارج ال ينس ى
أطفالك ً
أبدا .مدينة تفاعلية يديرها أطفال التعلم
ً
أفضل عندما يكون ممتعا .نسخة طبق األصل من
مدينة حقيقية تجمع بين الترفيه والتعليم  ،مع
ً
ً
حقيقيا لألطفال من سن  4إلى
أكثر من  60نشاطا
ً 16
عاما .سوف يكتشفون كل ش يء عن الوظائف
املختلفة من خالل لعب األدوار املثيرة  ،وتطوير
عملية صنع القرار  ،والعمل الجماعي  ،واإلبداع خصم  %50على دخول الطفل
واملهارات االجتماعية بطرق ال يمكن تدريسها في الصغير من سنتين إلى ثاللث
سنوات
الفصل الدراس ي.

كيدزانيا

دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
الثاني

ترفيه

دبي ,دبي ,مجمع دبي لالستثمار
الثاني

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد4 .
العرض يسري على أربعة
أشخاص فقط لكل معاملة

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

مدينة داخلية مليئة بالنشاط حيث يصطدم
التعلم واللعب لقضاء يوم في الخارج ال ينس ى
أطفالك ً
أبدا .مدينة تفاعلية يديرها أطفال التعلم
ً
أفضل عندما يكون ممتعا .نسخة طبق األصل من
مدينة حقيقية تجمع بين الترفيه والتعليم  ،مع
ً
ً
حقيقيا لألطفال من سن  4إلى
أكثر من  60نشاطا
ً 16
عاما .سوف يكتشفون كل ش يء عن الوظائف
املختلفة من خالل لعب األدوار املثيرة  ،وتطوير
عملية صنع القرار  ،والعمل الجماعي  ،واإلبداع
واملهارات االجتماعية بطرق ال يمكن تدريسها في
ل
خصم  %50على دخو الكبار
الفصل الدراس ي.

كيدزانيا

مدينة داخلية مليئة بالنشاط حيث يصطدم
التعلم واللعب لقضاء يوم في الخارج ال ينس ى
أطفالك ً
أبدا .مدينة تفاعلية يديرها أطفال التعلم
ً
أفضل عندما يكون ممتعا .نسخة طبق األصل من
مدينة حقيقية تجمع بين الترفيه والتعليم  ،مع
ً
ً
حقيقيا لألطفال من سن  4إلى
أكثر من  60نشاطا
ً 16
عاما .سوف يكتشفون كل ش يء عن الوظائف
املختلفة من خالل لعب األدوار املثيرة  ،وتطوير
عملية صنع القرار  ،والعمل الجماعي  ،واإلبداع
واملهارات االجتماعية بطرق ال يمكن تدريسها في
الفصل الدراس ي.

كيدزانيا

خصم  %50على الطفل - 4
16سنة

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

المي هي عالمة تجميل كوري مقرها في دبي .تم
إنشاء اسم "مليس"  ،والذي يعني "ملسة ناعمة"
باللغة العربية  ،على أمل أن تالمس عالمتك
التجارية جمالك بهدوء .في مليس  ،نأمل في إنشاء
منصة حيث يمكن ملزيد من الناس جمع املعلومات
حول الجلد الرعاية  ،والعثور على املنتج املناسب
وتجربة فوائد مستحضرات التجميل الكورية.
نعيش في الصحراء  ،تحت أشعة الشمس القوية ،
نحتاج إلى حماية بشرتنا وتوفير التغذية الضرورية
الصحيحة التي يحتاجها كل يوم.

خصم  ٪ 15على منتجات
التجميل مليس (باستثناء
العناصر على العروض
الترويجية).

تم تسمية كافي بلوم على اسم الرقص السحري
الذي يحدث بين املاء والنار والقهوة عندما تقوم
بإعداد القهوة باستخدام طرق التنقيط البطيء ،
والتي تسمى مرحلة التفتح .مصدر جوهرة مقهى
الخضر حبوب البن هذه من محمصة بارن
الشهيرة في أملانيا .كما يوحي  ،ينصب التركيز هنا
على القهوة بالتنقيط  ،ولكن هناك ً
أيضا مجموعة
متنوعة من مشروبات القهوة املميزة األخرى
املتاحة .كافي بلوم هي املكان املثالي للعمل أو
الدراسة بفضل املشاعر الهادئة ومآخذ التوصيل
اليدوية املنتشرة في كل مكان واألطعمة واملشروبات
بأسعار معقولة.

خصم  ٪15على املأكوالت
واملشروبات

مليس الجمال

كافي بلوم

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

سكن

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-02

2019-07-02

خصم خاص على جميع أنواع التأمين لألفراد
(السيارات ،البيت ،السفر ،تأشيرة اإلمارات) مع
امتيازات حصرية إضافية سيتم توفيرها للعمالء
مع تأمين السيارات الخاصة بهم

خصم خاص على جميع أنواع التأمين لألفراد
(السيارات ،البيت ،السفر ،تأشيرة اإلمارات) مع
امتيازات حصرية إضافية سيتم توفيرها للعمالء
مع تأمين السيارات الخاصة بهم

خصم  ٪25على التأمين على
املنزل

خصم  ٪ 25على التأمين على
السيارات

الوثبة للتأمين الوطني -
سكني

الوثبة للتأمين الوطني -
سكني

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-05-24

2019-07-02

2019-07-02

خصم خاص على جميع أنواع التأمين لألفراد
(السيارات ،البيت ،السفر ،تأشيرة اإلمارات) مع
امتيازات حصرية إضافية سيتم توفيرها للعمالء
مع تأمين السيارات الخاصة بهم

خصم  ٪25على تأمين السفر

جمال العطر وأثره يعتمد على قدرته في التسلل إلى
املشاعر ويفعمها باالرتياح والبهجة ،لذا فنحن
نالحق كل جديد ونتقن محتواه العطري من
مصادره الطبيعية ،كما نعتمد على التقنيات
الحديثة لتحضير العطور ،فيحمل كل عطر
فرادة ،ويمنحك زخما وطاقة من جمال النفس
وتستطيع مع اختياراتك في نخبة العود اكتشاف
اللحظة ،فعطرك يترك انطباعات دائمة في املكان،
وأينما حللت ،تشع روحك بالبهجة وسرور النفس .خصم  %50على العود والعطور

الوثبة للتأمين الوطني -
سكني

خبير العود

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

رؤيتنا هي أن نعترف بها كشركة رائدة عامليا في
مجال الضيافة ،ونحن نعتقد أن أفضل طريقة
لتحقيق ذلك هو من خالل توظيف أشخاص
عظماء ملساعدتنا على تقديم الخدمة املتميزة
والجودة والقيمة لعمالئنا.

رؤيتنا هي أن نعترف بها كشركة رائدة عامليا في
مجال الضيافة ،ونحن نعتقد أن أفضل طريقة
لتحقيق ذلك هو من خالل توظيف أشخاص
عظماء ملساعدتنا على تقديم الخدمة املتميزة
والجودة والقيمة لعمالئنا.

خصم على الغرف 20%

خصم على الغرف 20%

فنادق مونتروز

ميلينيوم البرشا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

رؤيتنا هي أن نعترف بها كشركة رائدة عامليا في
مجال الضيافة ،ونحن نعتقد أن أفضل طريقة
لتحقيق ذلك هو من خالل توظيف أشخاص
عظماء ملساعدتنا على تقديم الخدمة املتميزة
والجودة والقيمة لعمالئنا.

خصم على الغرف 20%

مجوهرات محالتي هي شركة معروفة وموثوق بها
في جميع أنحاء الشرق األوسط كمنتج للمجوهرات خصم ثابت على تكلفة صنع
الجرام للذهب.
الحصرية عالية الجودة.

ميلينيوم أتريا

مجوهرات محالتي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

بيس أوف كيك ذ م م هو متجر كعكات عالي
الجودة يشتهر بذوقه وتصميمه الفريد للكعك
باإلضافة إلى رضا العمالء" .نريد ببساطة أن نكون
أفضل متجر للكعك في اإلمارات العربية املتحدة"
وهذا لن يحدث إال إذا كنا نرفع العنان باستمرار
من أجل إسعاد عمالئنا من حيث الذوق واملظهر
واإلبداع لتلبية توقعات العمالء وحتى تجاوزها.
خصم  %10على جميع املنتجات
هذا ما تدور حوله قطعة من الكعكة!

بيس اوف كيك

دبي ,دبي ,مدينة املطار

خدمات حكومية

موقع الكتروني

اصدار الرخص التجارية و 1-
رخصة تاجر و التصاريح
التجارية بنصف القيمة لعدد
تاجر سنويا -2 .توفير 500
موقع (مكاتب فقط) من قبل
اقتصادية دبي ضمن مراكز
االستدامة ألول  500تاجر3 .اعفاء من رسوم مراكز
التعهيد -4 .أولوية التعيين في
مراكز التعهيد -5 .أولوية
املشاركة في املعارض و
الفعاليات التابعة القتصادية
دبي -6 .تقسيط الرسوم على
مدة  12شهر بدون حد ادنى
لقيمة الرسم -7 .توفير
الخدمات االستشارية
الخاصة بنادي دبي لألعمال
االستشارات املالية و(
االدارية) مجانا ,باإلضافة الى
خصومات على الدورات
التدريبية املتخصصة
بالتعاون مع شركة طالل ابو
غزالة -8 .توفير خصم على
برنامج تأهيل املدراء في املجال
االستشاري بالتعاون مع
الجامعة االمريكية في دبي9 .متوفر فقط في املبنى الرئيس ي

2021-12-31

2019-07-02

-

لتفاصيل العرض الرجاء
اإلطالع على األحكام والشروط

اقتصادية دبي

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-02

2019-07-02

الطب السمعي والظاهري ( )AVMهو تخصص
مثير ومتنوع بشكل كبير .الدور األساس ي للطبيب
السمعي هو في تشخيص ،والتحقيق وإدارة
اضطرابات السمع والتوازن .املرض ى نموذجية
سوف يكون مشاكل مثل فقدان السمع ,طنين
األذن ,دوخة ,اختالل التوازن ,اضطرابات حركة
العين ومشاكل في الكالم .وقد أدت التطورات
األخيرة في التكنولوجيا (غرسات قوقعة األذن)
واملبادرات الوطنية (فحص السمع للمواليد
الجدد) إلى توسيع نطاق التخصص .لذلك ،هو
حاليا وقت ممتاز للنظر في التشوه الشرياني
الوريدي كمهنة.

خصم  %25على التاهيل
السلوكي

الطب السمعي والظاهري هو تخصص مثير
ومتنوع بشكل كبير .الدور األساس ي للطبيب
السمعي هو في تشخيص ،والتحقيق وإدارة
اضطرابات السمع والتوازن .املرض ى نموذجية
سوف يكون مشاكل مثل فقدان السمع ,طنين
األذن ,دوخة ,اختالل التوازن ,اضطرابات حركة
العين ومشاكل في الكالم .وقد أدت التطورات
األخيرة في التكنولوجيا (غرسات قوقعة األذن)
واملبادرات الوطنية (فحص السمع للمواليد
الجدد) إلى توسيع نطاق التخصص .لذلك ،هو
حاليا وقت ممتاز للنظر في التشوه الشرياني
خصم على العالج الطبيعي 25%
الوريدي كمهنة.

مركز اير كير الطبي
ش.ذ.م.م

مركز اير كير الطبي
ش.ذ.م.م

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,جزيرة جميرا 1
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

نحن نقدم باقات في أكياس توقيعنا املعبأة بشكل
جميل  ،واألزهار في صناديق التوقيع لدينا وحتى
الورود املحفوظة التي تستمر حتى  3سنوات! كما خصم بقيمة (%20شراء بقيمة
نقدم خدمات مثل ديكور األزهار لحفالت الزفاف  -/300الى  -/1500كحد اقص ى
) على جميع القطع
واملناسبات

تيبو هي الوجهة النهائية للهدايا والقرطاسية ،
وواحدة من أسرع العالمات التجارية ً
نموا في
أستراليا.

خصم %15

زهور دانتل

تيبو

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-02

2019-07-02

الطب السمعي والظاهري هو تخصص مثير
ومتنوع بشكل كبير .الدور األساس ي للطبيب
السمعي هو في تشخيص ،والتحقيق وإدارة
اضطرابات السمع والتوازن .املرض ى نموذجية
سوف يكون مشاكل مثل فقدان السمع ,طنين
األذن ,دوخة ,اختالل التوازن ,اضطرابات حركة
العين ومشاكل في الكالم .وقد أدت التطورات
األخيرة في التكنولوجيا (غرسات قوقعة األذن)
واملبادرات الوطنية (فحص السمع للمواليد
الجدد) إلى توسيع نطاق التخصص .لذلك ،هو
حاليا وقت ممتاز للنظر في التشوه الشرياني
الوريدي كمهنة.

خصم على التوازن و 25%
الدوخة

الطب السمعي والظاهري هو تخصص مثير
ومتنوع بشكل كبير .الدور األساس ي للطبيب
السمعي هو في تشخيص ،والتحقيق وإدارة
اضطرابات السمع والتوازن .املرض ى نموذجية
سوف يكون مشاكل مثل فقدان السمع ,طنين
األذن ,دوخة ,اختالل التوازن ,اضطرابات حركة
العين ومشاكل في الكالم .وقد أدت التطورات
األخيرة في التكنولوجيا (غرسات قوقعة األذن)
واملبادرات الوطنية (فحص السمع للمواليد
الجدد) إلى توسيع نطاق التخصص .لذلك ،هو
حاليا وقت ممتاز للنظر في التشوه الشرياني
خصم على فحص السمع 25%
الوريدي كمهنة.

مركز اير كير الطبي
ش.ذ.م.م

مركز اير كير الطبي
ش.ذ.م.م

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا 4
/العرض ساري للشراء 300/.وبحد أقص ى 1500

2022-01-19

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-01-19

2019-07-02

نحن نقدم باقات في أكياس توقيعنا املعبأة بشكل
جميل  ،واألزهار في صناديق التوقيع لدينا وحتى
الورود املحفوظة التي تستمر حتى  3سنوات! كما
نقدم خدمات مثل ديكور األزهار لحفالت الزفاف
خصم  ٪ 20على جميع البنود
واملناسبات

براعة فريدة من نوعها وأعلى جودة مقرها التقليد
والكمال في كل التفاصيل  -تلك الخصائص
الخاصة هي رمز ملنتجات العالمة التجارية قسط .
اليوم العالمة التجارية األملانية ،مع مجاالت
منتجاتها الثالثة الجلود واالكسسوارات واألزياء،
هو جزء من فئة رئيس الوزراء ويمكن أن يكون
معجبا بانتظام في معارض األزياء في ميالنو.

خصم  %15على الجلود
واملالبس من ايجنر

زهور دانتل

أيجنر

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2019-07-02

2021-10-17

ويرمز مركز السجاد إلى القدرة على تحمل
التكاليف ،والتوافر ،وضمان الجودة .من آلة صنع
املعاصرة والحديثة إلى التقليدية ،والسجاد
الفارس ي ،والسجاد الفارس ي والسجاد والسجاد
حسب الطلب والسجاد ،ونحن نعلم أن لدينا ش يء
لتناسب منزلك ،وأسلوبك وميزانيتك .أخذ تجربة
املنزل مجانا للسجادة أو السجاد الخاص بك قبل
الشراء يعني أننا نقدم  %100االرتياح ،مضمونة .خصم  %50على غسل السجاد

مركز السجاد

ويرمز مركز السجاد إلى القدرة على تحمل
التكاليف ،والتوافر ،وضمان الجودة .من آلة صنع
املعاصرة والحديثة إلى التقليدية ،والسجاد
الفارس ي ،والسجاد الفارس ي والسجاد والسجاد
حسب الطلب والسجاد ،ونحن نعلم أن لدينا ش يء
لتناسب منزلك ،وأسلوبك وميزانيتك .أخذ تجربة
املنزل مجانا للسجادة أو السجاد الخاص بك قبل
الشراء يعني أننا نقدم  %100االرتياح ،مضمونة .خصم على جميع املنتجات 15%

مركز السجاد

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-02

2019-07-02

نسعى جاهدين في مزرعة لنقدم لكم التميز في
األثاث والديكور الداخلي .ونحن ننظر إلى كل واحد
من منتجاتنا كشهادة على قيمنا التي تتمحور حول
التميز والخدمة وتعدد االستخدامات .تعمل فرقنا
املخصصة من املهنيين على مدار الساعة لضمان
أن الجودة في كل التفاصيل ونصائحنا الحرفية
الرئيسية وتوجيه العمالء في بعض التقنيات
األكثر تقدما املتاحة .نحن فخورون بتقديم حلول
خصم على جميع 35%
مخصصة تضمن أن منزلك يبدو ويشعر بالطريقة
منتجاتنا ما عدا اعمال الطالء فارمازان لألثاث و الديكور
التي ينبغي أن.

نسعى جاهدين في مزرعة لنقدم لكم التميز في
األثاث والديكور الداخلي .ونحن ننظر إلى كل واحد
من منتجاتنا كشهادة على قيمنا التي تتمحور حول
التميز والخدمة وتعدد االستخدامات .تعمل فرقنا
املخصصة من املهنيين على مدار الساعة لضمان
أن الجودة في كل التفاصيل ونصائحنا الحرفية
الرئيسية وتوجيه العمالء في بعض التقنيات
األكثر تقدما املتاحة .نحن فخورون بتقديم حلول
خصم على جميع 10%
مخصصة تضمن أن منزلك يبدو ويشعر بالطريقة
منتجاتنا ما عدا اعمال الطالء فارمازان لألثاث و الديكور
التي ينبغي أن.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-01-19

2019-07-02

هدفنا رعاية املرض ى الشخصية ذات الجودة
العالية هو ما يهدف إليه مركز سمايل فاكتوري
الطبي .يمكنك أن تتوقع الحصول على رعاية
عاملية املستوى من أطبائنا الخبراء والعاملين في
الرعاية الطبية الذين يلتزمون بتزويدك بتجربة
استثنائية في رعاية صحة األسنان .باستخدام
أحدث تقنيات طب األسنان واألساليب التي أثبتت
جدواها في الرعاية الفردية  ،يمكن ملرضانا أن
يطمئنوا إلى أنهم سيحصلون على أقص ى قدر من
خصم بقيمة  %30على
العناية الشخصية واالهتمام .تلتزم منشأتنا بأعلى
معايير النظافة وتضمن بيئة آمنة ومعقمة لراحة الخدمات العالجية (اسنان و
تجميل)
املريض.

مركز سمايل فاكتوري
الطبي

لواحد من نوع منزل بارع وفريد من نوعه ،وحيوية
العالم الحميم مع مقاالت لذيذ ومدهش من خلق
املفاهيم .معرض سترة التي تجلب لك جوهر عالم
ساحر من التصاميم الفاخرة .دلل منزلك بقطع
الزينة املصممة لتناسب ذوقك املستقبلي
والغريب .مجموعة واسعة من أسرة فاخرة غنية،
والطاوالت ،وخزانات ،ومجموعات أريكة وأكثر من
ذلك جعل تجربتك مع خلق مفاهيم مشروع في
عالم جديد من الزينة .يمكنك اكتشاف وجه
جديد من التصميم .في  ،األثاث ليس فقط مريح
بشكل استثنائي ولكن أسو أسيو أنيق .مع
كريت كونسبت لتجارة
خطوطها األنيقة املحدثة واأللوان الجريئة ،إنشاء
األثاث
خصم  %10على تصنيع األثاث
كسر بال شك القوالب.

دبي ,دبي ,البرشاء الثانية

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2019-07-02

2021-01-18

لواحد من نوع منزل بارع وفريد من نوعه ،وحيوية
العالم الحميم مع مقاالت لذيذ ومدهش من خلق
املفاهيم .معرض سترة التي تجلب لك جوهر عالم
ساحر من التصاميم الفاخرة .دلل منزلك بقطع
الزينة املصممة لتناسب ذوقك املستقبلي
والغريب .مجموعة واسعة من أسرة فاخرة غنية،
والطاوالت ،وخزانات ،ومجموعات أريكة وأكثر من
ذلك جعل تجربتك مع خلق مفاهيم مشروع في
عالم جديد من الزينة .يمكنك اكتشاف وجه
جديد من التصميم .في  ،األثاث ليس فقط مريح
بشكل استثنائي ولكن أسو أسيو أنيق .مع
خطوطها األنيقة املحدثة واأللوان الجريئة ،إنشاء
كسر بال شك القوالب.

منذ البداية  ,في فنادق ميليا الدولية ,تمكنا من
بناء مشروع تجاري ناجح استنادا الى نهجنا الفريد
في الضيافة

خصم  ٪ 15على األثاث

خصم  ٪ 20على الصالة
الرياضية

كريت كونسبت لتجارة
األثاث

فندق ومنتجع ميليا
ديزرت بالم

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

منذ البداية  ,في فنادق ميليا الدولية ,تمكنا من
بناء مشروع تجاري ناجح استنادا الى نهجنا الفريد
في الضيافة

خصم  ٪ 20على املطاعم

منذ البداية  ،في ميليا للفنادق الدولية  ،تمكنا من
ً
استنادا إلى نهجنا الفريد
بناء مشروع تجاري ناجح
خصم  ٪20على استخدام السبا
في الضيافة

فندق ومنتجع ميليا
ديزرت بالم

فندق ومنتجع ميليا
ديزرت بالم

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-01-18

2019-07-02

منذ البداية  ،في ميليا للفنادق الدولية  ،تمكنا من
ً
استنادا إلى نهجنا الفريد
بناء مشروع تجاري ناجح
في الضيافة

خصم  ٪ 20على الغرف

معهد املهند للتدريب شركة رائدة في مجاالت
التدريب القانونى واالدارى والتطويري  ،تأسست
في دولة االمارات العربية املتحدة بإمارة دبى
،وتقوم على إدارة املعهد فريق مؤهل ولديه خبرة
عريضة في مجال التدريب  ،وترتكز استراتيجية
املعهد على تلبية متطلبات التدريب والتأهيل
والتطوير لدى العاملين فى الحقل القانونى
واالدارى واملحاسبي وجميع املجاالت التطويرية
االخرى  .حيث اننا نفتخر بتقديم مستويات من
التدريب التي ال تضاهى  ،يقوم علي تنفيذها نخبة
من امهر املدربين االكفاء في دولة اإلمارات العربية
املتحدة و السودان و اململكة العربية السعودية خصم على جميع الدورات 40%
التدريبية
والكويت .

فندق ومنتجع ميليا
ديزرت بالم

معهد املهند للتدريب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-06-08

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-06-08

2020-06-08

2020-06-08

فريق من أطباء األسنان املتخصصين وذوي الخبرة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين يقدمون
العالج الشامل .عائلتنا كان تجربة جيدة جدا مع
الفريق بأكمله ملشاكل األسنان املختلفة .كان لي
شخصيا قضية نادرة من عدم محاذاة الفك الذي
تم تصحيحه من قبل النهج الجماعي للفريق  ...أنها
تضمن لك متابعة االستعراضات بانتظام لضمان
صحة الفم جيدة  ...فريق العمل الودود في العيادة
تجعلك تشعر وكأنك في املنزل خالل الزيارات
الخاصة بك ...أود أن أوص ي بشدة عيادة الدكتور
شياس لجميع أنواع عالجات األسنان

خصم  %40على تدريج

فريق من أطباء األسنان املتخصصين وذوي الخبرة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين يقدمون
العالج الشامل .عائلتنا كان تجربة جيدة جدا مع
الفريق بأكمله ملشاكل األسنان املختلفة .كان لي
شخصيا قضية نادرة من عدم محاذاة الفك الذي
تم تصحيحه من قبل النهج الجماعي للفريق  ...أنها
تضمن لك متابعة االستعراضات بانتظام لضمان
صحة الفم جيدة  ...فريق العمل الودود في العيادة
تجعلك تشعر وكأنك في املنزل خالل الزيارات
الخاصة بك ...أود أن أوص ي بشدة عيادة الدكتور
شياس لجميع أنواع عالجات األسنان

خصم  %25على جميع(
االجراءات (طب األسنان غير
مستثنى في العرض

مركز شياس وافتخار
الطبي

مركز شياس وافتخار
الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض -1املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل -2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية - .العروض غير قابلة
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
.نقدا

2022-06-08

2020-06-08

فريق من أطباء األسنان املتخصصين وذوي الخبرة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين يقدمون
العالج الشامل .عائلتنا كان تجربة جيدة جدا مع
الفريق بأكمله ملشاكل األسنان املختلفة .كان لي
شخصيا قضية نادرة من عدم محاذاة الفك الذي
تم تصحيحه من قبل النهج الجماعي للفريق  ...أنها
تضمن لك متابعة االستعراضات بانتظام لضمان
صحة الفم جيدة  ...فريق العمل الودود في العيادة
تجعلك تشعر وكأنك في املنزل خالل الزيارات
الخاصة بك ...أود أن أوص ي بشدة عيادة الدكتور
شياس لجميع أنواع عالجات األسنان

خصم  %25على جميع
االمراض الجلدية والليزر
والتجميل

مركز شياس وافتخار
الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-06-08

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2020-06-08

2021-01-19

فريق من أطباء األسنان املتخصصين وذوي الخبرة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين يقدمون
العالج الشامل .عائلتنا كان تجربة جيدة جدا مع
الفريق بأكمله ملشاكل األسنان املختلفة .كان لي
شخصيا قضية نادرة من عدم محاذاة الفك الذي
تم تصحيحه من قبل النهج الجماعي للفريق  ...أنها
تضمن لك متابعة االستعراضات بانتظام لضمان
صحة الفم جيدة  ...فريق العمل الودود في العيادة
تجعلك تشعر وكأنك في املنزل خالل الزيارات
الخاصة بك ...أود أن أوص ي بشدة عيادة الدكتور
شياس لجميع أنواع عالجات األسنان

اختر خدمة ضيافة متميزة مع اختالف .يتم
االعتناء بكل ش يء من قبل فنادق روضة ،وهي
شركة إدارة فنادقنا الناجحة واملعرفة والخبرة
لتحقيق نتائج مذهلة.

خصم  %50على االستشارة

خصم  %15على االسعار
املعلنة لالفراح

مركز شياس وافتخار
الطبي

فندق روضة البستان

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

اختر خدمة ضيافة متميزة مع اختالف .يتم
االعتناء بكل ش يء من قبل فنادق روضة  ،وهي
شركة إدارة فنادقنا الناجحة واملعرفة والخبرة
لتحقيق نتائج مذهلة.

اختر خدمة ضيافة متميزة مع اختالف .يتم
االعتناء بكل ش يء من قبل فنادق روضة  ،وهي
شركة إدارة فنادقنا الناجحة واملعرفة والخبرة
لتحقيق نتائج مذهلة

خصم  %20على االسعار
املعلنة على الحفالت الخارجية

فندق روضة البستان

خصم  %25على االسعار
املعلنة على املطاعم و املشروبات فندق روضة البستان

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

مراكز الضيافة لطب األسنان عيادة تقويم
األسنان واألسنان املتخصصة هي واحدة من
عيادات األسنان املرموقة في دبي .لدينا اثنين من
فروع  23كراس ي األسنان وأطباء األسنان لدينا
خبراء تقديم الرعاية الجيدة في حالة من العمليات
الجراحية الفن مع املرافق الحديثة .خدمات مثل
طب األسنان العام ،وعالج األطفال ،وطب األسنان
التجميلي ،وجراحة الفم ،وتقويم األسنان ،والعالج
السجود ،وعالج أمراض اللثة وطب األسنان
بالليزر.

اختر خدمة ضيافة متميزة مع اختالف .يتم
االعتناء بكل ش يء من قبل فنادق روضة  ،وهي
شركة إدارة فنادقنا الناجحة واملعرفة والخبرة
لتحقيق نتائج مذهلة

عيادة الضيافة
خصم على جميع 20%
العالجات الطبية للمواطنين التخصصية لطب وتقويم
األسنان
الغير حاملي تامين حكومي

خصم  ٪15على األسعار املعلنة
للسبا والنادي الصحي

فندق روضة البستان

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

مراكز الديوفاء لطب األسنان عيادة تقويم
األسنان واألسنان املتخصصة هي واحدة من
عيادات األسنان املرموقة في دبي .لدينا اثنين من
فروع  23كراس ي األسنان وأطباء األسنان لدينا
خبراء تقديم الرعاية الجيدة في حالة من العمليات
الجراحية الفن مع املرافق الحديثة .خدمات مثل
طب األسنان العام ،وعالج األطفال ،وطب األسنان
التجميلي ،وجراحة الفم ،وتقويم األسنان ،والعالج
السجود ،وعالج أمراض اللثة وطب األسنان
بالليزر.

اختر خدمة ضيافة متميزة مع اختالف .يتم
االعتناء بكل ش يء من قبل فنادق روضة  ،وهي
شركة إدارة فنادقنا الناجحة واملعرفة والخبرة
لتحقيق نتائج مذهلة

خصم على عالجات 20%
التركيبات التجميلية فقط

خصم  ٪ 20على األسعار املعلنة
للغرف

عيادة الضيافة
التخصصية لطب وتقويم
األسنان

فندق روضة البستان

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

مراكز الديوفاء لطب األسنان عيادة تقويم
األسنان واألسنان املتخصصة هي واحدة من
عيادات األسنان املرموقة في دبي .لدينا اثنين من
فروع  23كراس ي األسنان وأطباء األسنان لدينا
خبراء تقديم الرعاية الجيدة في حالة من العمليات
الجراحية الفن مع املرافق الحديثة .خدمات مثل
طب األسنان العام ،وعالج األطفال ،وطب األسنان
عيادة الضيافة
التجميلي ،وجراحة الفم ،وتقويم األسنان ،والعالج
خصم على عالجات اللثة  20%التخصصية لطب وتقويم
السجود ،وعالج أمراض اللثة وطب األسنان
األسنان
التجميلية
بالليزر.

مراكز الديوفاء لطب األسنان عيادة تقويم
األسنان واألسنان املتخصصة هي واحدة من
عيادات األسنان املرموقة في دبي .لدينا اثنين من
فروع  23كراس ي األسنان وأطباء األسنان لدينا
خبراء تقديم الرعاية الجيدة في حالة من العمليات
الجراحية الفن مع املرافق الحديثة .خدمات مثل
طب األسنان العام ،وعالج األطفال ،وطب األسنان
التجميلي ،وجراحة الفم ،وتقويم األسنان ،والعالج
السجود ،وعالج أمراض اللثة وطب األسنان
بالليزر.

خصم على عالجات 20%
التبيض

عيادة الضيافة
التخصصية لطب وتقويم
األسنان

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

مراكز الديوفاء لطب األسنان عيادة تقويم
األسنان واألسنان املتخصصة هي واحدة من
عيادات األسنان املرموقة في دبي .لدينا اثنين من
فروع  23كراس ي األسنان وأطباء األسنان لدينا
خبراء تقديم الرعاية الجيدة في حالة من العمليات
الجراحية الفن مع املرافق الحديثة .خدمات مثل
طب األسنان العام ،وعالج األطفال ،وطب األسنان
عيادة الضيافة
التجميلي ،وجراحة الفم ،وتقويم األسنان ،والعالج
خصم على عالجات تقويم  20%التخصصية لطب وتقويم
السجود ،وعالج أمراض اللثة وطب األسنان
األسنان
االسنان
بالليزر.

مراكز الديوفاء لطب األسنان عيادة تقويم
األسنان واألسنان املتخصصة هي واحدة من
عيادات األسنان املرموقة في دبي .لدينا اثنين من
فروع  23كراس ي األسنان وأطباء األسنان لدينا
خبراء تقديم الرعاية الجيدة في حالة من العمليات
الجراحية الفن مع املرافق الحديثة .خدمات مثل
طب األسنان العام ،وعالج األطفال ،وطب األسنان
التجميلي ،وجراحة الفم ،وتقويم األسنان ،والعالج
السجود ،وعالج أمراض اللثة وطب األسنان
بالليزر.

خصم على عالجات 20%
الزراعة

عيادة الضيافة
التخصصية لطب وتقويم
األسنان

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

صالون واو للتجميل هو صالون يقدم مجموعة
واسعة من الخدمات بما في ذلك الوجه واملاكياج
وماكياج الزفاف وسبا الشعر وتصفيف الشعر
وغيرها .يتم الحفاظ على بيئة من النظافة
والنظافة لرفاهية العمالء .أنها تلبي احتياجات
خصم  ٪ 30على جميع
عمالئها وتعمل من أجل تقديم رضا العمالء التام ،
وضمان تجربة مثرية لهم .حجز إصالح جمالك في الخدمات املقدمة من صالون
واو للتجميل
صالون صالون واو للتجميل معنا

ً
تعرف على صديق قديم أو اكتشف مفضال
ً
جديدا من خالل مجموعة الخدمات املميزة التي
يديرها موظفونا الخبراء (املرخصون واملستعبدين) خصم  ٪ 20على الوخز باإلبر

صالون واو للتجميل

عيادة الوخز باإلبر
الكورية والعشب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-19

2021-01-19

عينه ماكياج العناية بالبشرة مصنوعة في أوروبا
وهي خالية من البارابين وخالية من القسوة وعالية
الجودة وبأسعار معقولة للغاية.

خصم %15

عينه ماكياج

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-19

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-31

2021-01-19

2021-10-17

القطن أن روبي هي عالمة تجارية عاملية لألحذية
واإلكسسوارات تترجم أحدث االتجاهات

خصم %15

لبان سبا هو منتجع صحي فاخر يقدم مجموعة
واسعة من املنتجات والخدمات .تقديم منتجات
وخدمات فريدة ومخصصة مع جو دافئ ومضياف.
يحمل لبان سبا ً
أيضا عالمة  Elemisالدولية
املوثوق بها للعالجات األخرى املتوفرة في قائمتنا
خصم %20على بداكير و
الفاخرة .نحن نقدم استشارة مجانية قبل وبعد
العالج بشأن اختيار العالج واالستخدام املنزلي مناكير و الخدمات التجميلية
األخرى
اليومي للمنتجات حسب اهتمامات كل ضيف.

القطن أن روبي

لبان سبا

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-31

2021-10-18

2021-10-17

لبان سبا هو منتجع صحي فاخر يقدم مجموعة
واسعة من املنتجات والخدمات .تقديم منتجات
وخدمات فريدة ومخصصة مع جو دافئ ومضياف.
يحمل لبان سبا ً
أيضا عالمة  Elemisالدولية
املوثوق بها للعالجات األخرى املتوفرة في قائمتنا
الفاخرة .نحن نقدم استشارة مجانية قبل وبعد
العالج بشأن اختيار العالج واالستخدام املنزلي
اليومي للمنتجات حسب اهتمامات كل ضيف

خصم  %20على فيشال(
تجميل الوجه(

لبان سبا هو منتجع صحي فاخر يقدم مجموعة
واسعة من املنتجات والخدمات .تقديم منتجات
وخدمات فريدة ومخصصة مع جو دافئ ومضياف.
يحمل لبان سبا ً
أيضا عالمة  Elemisالدولية
املوثوق بها للعالجات األخرى املتوفرة في قائمتنا
الفاخرة .نحن نقدم استشارة مجانية قبل وبعد
العالج بشأن اختيار العالج واالستخدام املنزلي
اليومي للمنتجات حسب اهتمامات كل ضيف.

خصم  %30على املساج
للجسم كامل

لبان سبا

لبان سبا

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-10-17

2021-01-19

سيفيلز هو مطعم إسباني نابضان بالحيوية مع
تاباس  ،وتناول الطعام في الهواء الطلق ،
ومجموعة رائعة من األطباق اإلقليمية املتخصصة
من إسبانيا .مع قائمة فريدة من األطباق الصغيرة.
اكتشف مجموعة متنوعة من أطباق التاباس
التقليدية الساخنة والباردة  ،مع أبرز ما في
جامباس أجيلو وتورتيال دي باتاتاس وبايال دي
ماريسكو .تذوق النكهات اإلسبانية األصيلة ،
مقترنة باختيارك من مجموعة ال تقبل املنافسة خصم  %20على املشروبات و
املأكوالت
من النبيذ اإلسباني والكافا.

مطعم إشبيلية  -وافي

تقع أبراج فندق جراند حياة دبي العصرية
والفخمة على جانب خور دبي التاريخي وهي من بين
أرقى فنادق دبي .ويقع الفندق على مقربة من
أفضل املواقع الترفيهية في دبي ،مركز التجارة
العاملي ودبي مول  ،و على بعد عشر دقائق فقط
من مطار دبي الدولي .يوفر الفندق الراحة و
الرفاهية اللتي تسعى لها بفضل غرف الضيوف،
خصم  %20على جميع أنواع
األجنحة والشقق الفندقية املفروشة لتجربة
الغرف واالجنحة
فخامة لم يسبق له مثيل

فندق جراند حياة

دبي ,دبي ,أم الشيف
دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,عود ميثاء

صحة

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى ،العروض
الخاصة ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-17

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-10-17

2021-01-19

تشمل خدماتنا ،فن األظافر  ،وإطالة الرموش ،
وعالجات الشعر  /اللون  ،وعالجات الوجه  ،وإزالة
الشعر بالشمع  ،والتدليك  ،وتجميل األظافر ،
العناية باألظافر والتجميل .نحن نتمتع بموقع
استراتيجي في وجهات البيع بالتجزئة الرائدة ومراكز
إحصل على خصم  %15بعد
التسوق وكذلك في بعض املجتمعات السكنية
إنفاقك 200درهم على أي من
املميزين
الراقية في دبي لتلبية احتياجات عمالئنا
ِ
الخدمات
في جميع أنحاء اإلمارة.

الصحة الجيدة هي مرادف لحياة جيدة وهذا ما
نؤمن به هنا في مستشفى برجيل للجراحة
املتقدمة .ولهذا السبب نقدم عالجات طبية
وجراحية متقدمة تهدف إلى حاالت محددة من
العظام ملساعدتك على التعافي السريع والسماح
لك بالحصول على أقص ى استفادة من حياتك.

خصم  %30على الخدمات
الطبية التي ال يشملها التأمين
(املختبر)

ساشا بيوتي صالون

مستشفى برجيل
التخصص ي ,الشارقة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2021-01-19

2021-01-19

الصحة الجيدة هي مرادف لحياة جيدة وهذا ما
نؤمن به هنا في مستشفى برجيل للجراحة
املتقدمة .ولهذا السبب نقدم عالجات طبية
وجراحية متقدمة تهدف إلى حاالت محددة من
العظام ملساعدتك على التعافي السريع والسماح
لك بالحصول على أقص ى استفادة من حياتك.

خصم  %30على الخدمات
الطبية التي ال يشملها التأمين
(األشعة)

الصحة الجيدة هي مرادف لحياة جيدة وهذا ما
نؤمن به هنا في مستشفى برجيل للجراحة
املتقدمة .ولهذا السبب نقدم عالجات طبية
وجراحية متقدمة تهدف إلى حاالت محددة من
العظام ملساعدتك على التعافي السريع والسماح
لك بالحصول على أقص ى استفادة من حياتك.
اقرأ املزيد.

خصم  %30على الخدمات
الطبية التي ال يشملها التأمين

مستشفى برجيل
التخصص ي ,الشارقة

مستشفى برجيل
التخصص ي ,الشارقة

دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-19

2021-01-19

يقدم القطن أن الجسم أحدث تشكيلة من
املالبس الداخلية ومالبس السباحة ونشاط
اللياقة البدنية والشورتات والبيجامات وغيرها.

خصم %15

القطن أن الجسم

دبي ,دبي ,جبل علي األولى

تسوق

نسبة الخصم

يسري العرض في جميع
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو  31 -أغسطس ،
 .2019الخصم ساري فقط
على جميع البضائع كاملة
السعر  ،وال يمكن استخدامه
مع أي عرض ترويجي أو بيع.
يجب على األعضاء تقديم
بطاقة ابشر البطاقة
اإللكترونية والعرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-19

2021-01-19

يقدم القطن أن الجسم أحدث تشكيلة من
املالبس الداخلية ومالبس السباحة ونشاط
اللياقة البدنية والشورتات والبيجامات وغيرها.

خصم %15

القطن أن األطفال

دبي ,دبي ,جبل علي األولى

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-19

2021-01-19

القطن أن األطفال معروفون بتقديم مالبس
وإكسسوارات مريحة وعملية للفتيات والفتيان
والرضع.

خصم %15

القطن أن األطفال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-20

2021-01-20

القطن أن هي سلسلة تجارة التجزئة األسترالية
املعروفة بمالبسها السريعة للرجال والنساء
واملراهقين واألطفال.

خصم ٪ 15

القطن أن

دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

صحة

نسبة الخصم

املطالبة خصم الخصم في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

يقع في أبتاون مردف مول .تم إنشاء املركز وإدارته
بواسطة مجموعة من أخصائيي العالج الطبيعي
املحليين الذين هم رواد في هذا املجال وشاركوا في
تطوير مهنة العالج الطبيعي في دولة اإلمارات
العربية املتحدة .يتمتع مؤسسو املركز بخبرة
تراكمية تزيد عن ً 60
عاما في مجال إعادة التأهيل
تمتد من الخبرة السريرية إلى الخبرة اإلدارية
ً
مدعوما بمعرفتنا وخبرتنا في هذا
والتعليمية.
املجال  ،نعد بتقديم الرعاية املبنية على األدلة
استمتع بخصم  % 20ملشتركي
والتي تستند إلى املعايير الدولية في بيئة ودية
أبشر
ورعاية.

النساء العناية الشخصية والجمال  ،تصفيف
الشعر وتصفيف الشعر

خصم  ٪ 20على إجمالي"
"الفاتورة

مركز مردف للعالج
الطبيعي والتاهيل

مركز الحسناء للتجميل

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

تسوق

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,عود املطينة األولى

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

2019-07-02

2021-01-20

نحن ننتج األغذية واملشروبات التي تقوم بها
جمعية وتغذي الحياة املتكاملة النابضة بالنشاط
كل يوم .نحن هنا في دولة اإلمارات العربية املتحدة
و في منطقة الشرق األوسط و للناس من مختلف
املشارب والجنسيات .هذا االلتزام النابع من القلب
يحضرأعمالنا في مختلف مراحل السلسلة
ً
خصم يصل إلى  %50على
الغذائية ،بدءا من الحقل وصوال إلى مائدة
الطعام .نحن مصممون على تلبية أعلى معايير جميع املشروبات و املأكوالت
واملواد املنزلية
الجودة في األغذية واملشروبات بطريقة مستدامة.

نحن في ياس للعطورات نقدم املعرفة  /توفير
املنتجات  /الخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين اإلماراتيين العاملين في القطاع الخاص خصم  ٪ 20على إجمالي الشراء

مجموعة أغذية

ياس بيرفوميس

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,كورنيش ديره

طب

دبي ,دبي ,أم رمول
دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

نسبة الخصم

موقع الكتروني

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2026-12-31

لحاملي بطاقة ابشر فقط *
(ال يشمل العائلة) * يجب أن
يكون الراتب أقل من 15,000
* درهم للحصول على العرض
للحصول على العرض وطلب
الخطاب الرسمي يرجى ارسال
البيانات التالية -1 :االسم
بالكامل  -2جهة العمل 3املسمى الوظيفي  -4رقم
التواصل على البريد
:االلكتروني
km.alqattan@mohre.gov.a
او رقم الهاتفe 80060 :

2021-12-31

2021-10-17

2020-07-20

شركة صيدلية املدينة هي املوزع الطبي الرائد
للمنتجات واملستهلكات في اململكة املتحدة .كرست
شركة صيدلية املدينة نفسها لتطوير خدمات
الرعاية الصيدالنية والصحية في دولة اإلمارات خصم  %6على الحليب للكبار
والصغار ومنتجات كونفاتك
العربية املتحدة..

ً
يأتي إنشاء برنامج الشيخ زايد لإلسكان تتويجا
للسياسة الحكيمة التي اعتمدها املغفور له بإذن
هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وترجمها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء والتي وضعت األسس الكفيلة
لتوفير املسكن املناسب والالئق لألسر املواطنة
على اختالف مستوياتها االقتصادية واالجتماعية
مع مراعاة األولوية للحاالت الخاصة مثل األيتام
واألرامل وكبار السن وأصحاب االحتياجات
الخاصة.

يحصل املستخدمون الذي
راتبهم أقل من  15000درهم
ً
شهريا على خصومات على
الصيانة والقروض

شركة صيدلية املدينة

برنامج الشيخ زايد
لإلسكان

دبي ,دبي ,محيصنة الرابعة

خدمات حكومية

نسبة الخصم

لحاملي بطاقة ابشر فقط *
(ال يشمل العائلة) * أن يكون
الخصم ملرة واحدة فقط * أن
اليزيد الراتب االجمالي
الشهري للمتعامل عن
درهم (ثالثون ألف 30,000
درهم) * للحصول على
العرض وطلب الخطاب
الرسمي يرجى ارسال البيانات
التالية -1 :االسم بالكامل 2جهة العمل  -3املسمى
الوظيفي  -4رقم التواصل على
:البريد االلكتروني
او absher@mohre.gov.ae
رقم الهاتف80060 :

2026-07-01

دبي ,دبي ,دبي

خدمات حكومية

موقع الكتروني

زيادة فرص الحصول على
املنح الدراسية في برنامج
محمد بن راشد للطلبة
املتميزين من خالل منح نقاط
للمسجلين في برنامج أبشر
ضمن احد املعايير بحيث
يتمكن ولي االمر من
االستفادة من هذه النقاط في
الحصول على املنحة
الدراسية.

2025-12-31

2019-07-01

2021-10-17

تأسست الهيئة الفيدرالية للكهرباء واملاء (فيوا) في
عام  1999لتنفيذ املهام املوكلة من قبل وزارة
الكهرباء واملاء في تحقيق العديد من األهداف.
هدفها الرئيس ي هو تلبية احتياجات الكهرباء
واملياه الصالحة للشرب لسكان اإلمارات
الشمالية .ولتحقيق هذا الهدف الرئيس ي  ،يتعين
على الهيئة إنشاء توازن بين تكلفة اإلنتاج وسعر
التوزيع مع مراعاة توحيد استراتيجيات التسعير
املتغيرة الحالية  ،ودراسة سلوكيات االستهالك
وخلق الوعي للتغلب على هدر الكهرباء واملاء من
قبل املستهلكين .يجب على فيوا ً
أيضا تطوير
وتحسين عمليات جمع اإليرادات.

تخفيض على توصيل 40%
الكهرباء

هيئة املعرفة والتنمية البشرية هي املسؤولة عن
نمو وجودة التعليم الخاص في دبي .نحن ندعم
مستخدمي برنامج أبشر
املدارس والجامعات وأولياء األمور والطالب
واملدرسين واملستثمرين والشركاء الحكوميين ستحصلون على نقاط إضافية
ُ
تؤهلكم للترشيح في برنامج
إلنشاء قطاع تعليمي عالي الجودة يركز على
محمد بن راشد للطلبة املتميز
السعادة والرفاهية.

الهيئة االتحادية للكهرباء
واملاء

هيئة املعرفة والتنمية
البشرية

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

يمكن أن يؤثر الشعور بالثقة بابتسامتك على
الطريقة التي تتصرف بها بنفسك وكيف يتم
ً
ً
إدراكك شخصيا ومهنيا .في عيادة االبتسامة
الفريدة  ،نقدم أحدث تقنيات طب األسنان
والتكنولوجيا املتطورة من أجل ضمان صحة الفم
واألسنان ملرضانا ً
دائما في أفضل حاالته .نحن
ملتزمون بالتعليم املستمر ملواكبة التغييرات التي
طرأت على طب األسنان الحديث بشكل خاص ،
وتشجيع جميع التقنيات الوقائية بشكل خاص
حتى تتمكن من الحفاظ على فمك خالية من
تسوس األسنان واملرض .نقدم طب األسنان عالي
الجودة في جو عصري مريح ويهدف فريقنا امللتزم
والعناية إلى تزويد جميع املرض ى بتجربة سعيدة خصم على كافة خدمات 30%
العياده
وسعيدة.

فريدة ابتسامة عيادة

نحن في مجموعة الدعاة واالستشاريين القانونيين جميع الخدمات بما فيها أعمال
نعترف بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة أعاله صياغة العقود ومراجعتها
مجموعة آراء للمحاماة
واإلستشارات القانونية
لجميع املوظفين الوطنيين اإلماراتيين العاملين في
واإلستشارات القانونية
الشفهية واملكتوبة
القطاع الخاص

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
العرض ساري حتى
28/05/2020

2022-01-20

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
العرض ساري حتى
28/05/2020

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

ريفا الدولية سبا ومعهد التدريب هو الشعر
الرائدة ،مسمار والتجميل معهد متخصص في
دوام كامل ،بدوام جزئي ودورات نهاية األسبوع.
نحن نقدم دورات مكثفة قصيرة و دورة عالج
بالجمال ملدة سنة إلعداد الطالب الجتياز امتحان
الترخيص ملجلس الدولة .الطلب على املهنيين
املرخصين أكبر بكثير من العرض ،كما أنه يعطيهم
فرصة للعمل كمديري املنتجعات الصحية،
ومديري العالمات التجارية وأيضا في عيادة
التجميل واملستشفيات كمعالج التجميل املرخصة خصم  %25على جميع خدمات
السبا
من قبل حكومة الوالية.

كانت ريفا عيادة تجميلية جلدية وطبية بارزة في
دبي منذ أكثر من  10سنوات .لقد جلبنا الجودة
والخبرة لكم مع

خصم  %30على السعر(
األصلي (عالجات آخرى

ريفا معهد التدريب
والسبا الدولي

مركز ريفا الطبي للليزر

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
العرض ساري حتى
28/05/2020

2022-01-20

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
العرض ساري حتى
28/05/2020

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

املطالبة بخصم أبشر قبل إنشاء الفاتورة في -
املحل - .ال تسري العروض بالتزامن مع أي عروض
أخرى أو عروض خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية - .العروض غير قابلة
للتحويل وال يمكن استردادها ً
نقدا - .العرض
ساري حتى 28/05/2020

كانت ريفا عيادة تجميلية جلدية وطبية بارزة في
دبي منذ أكثر من  10سنوات .لقد جلبنا الجودة
والخبرة لكم مع

خصم  %30على السعر(
األصلي (عالج البشرة

مركز ريفا الطبي للليزر

خصم على السعر األصلي 65%
مركز ريفا الطبي للليزر
)ليزر(

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

نحن في مجموعة الدعاة واالستشاريين القانونيين
نعترف بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة أعاله
لجميع املوظفين الوطنيين اإلماراتيين العاملين في
القطاع الخاص

خصم  %15على جميع
الخدمات

مجموعة آراء للمحاماة
واإلستشارات القانونية

بدأ معهد الخبراء العرب للتدريب واالستشارات
العمل في عام  1975ومقرها الرئيس ي في أبوظبي مع
مركز تدريب معتمد ومعتمد من اكتفيت وعضو
االتحاد الدولي ملنظمات التدريب والتطوير اي اف خصم على جميع الدورات  50%معهد الخبراء العرب
للتدريب واالستشارات
.العامة
تي دي او.

دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
/العرض ساري للشراء 300/وبحد أقص ى 1500

2022-01-20

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

2021-01-20

2021-01-20

الزهور الطازجة وأملع ليومك الكبير! نحن
مجموعة متنوعة من الشركات التي تقوم بأعمال
الزهور مع وجود قوي على االنترنت لتقديم تجربة
تسوق سهلة وجودة لك .مع العديد من األصناف،
وظالل ،والقوام ،واألساليب والتصاميم لالختيار خصم  ٪ 20على جميع البنود
من بينها ،ونحن على يقين من أن ستجد الزهور
صالحة ل  1شراء في اليوم
الواحد
الكمال في الزهور ماثوليا ليومك الخاص.

نحن في صيدلية املنارة نعترف بتقديم املنتجات
والخدمات املذكورة أعاله لجميع املوظفين
الوطنيين في القطاع الخاص

خصم  %6على األدوية
املشمولة بدون تأمين

ماتيليوال الزهور

صيدلية املنارة

عجمان ,عجمان ,عجمان

تعليم

نسبة الخصم

العرض للمشارك فقط من -
رسوم التسجيل في أي برنامج
 .تدريبي ال يقل عن 2املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-20

2021-01-21

2021-01-20

مركز العرب للتدريب اإلداري هو منظمة
استشارية للتدريب تتميز بخبرائها متعددي
الجنسيات واملؤهلين الذين تم اختيارهم على
أساس املمارسات الدولية في مجاالت تخصصهم.
يلتزم املركز بجودة وتنوع البرامج القائمة على
البحث امليداني ومعرفة احتياجات املوارد البشرية
من أعلى مستويات الجودة.

نحن في صيدلية املنارة نعترف بتقديم املنتجات
والخدمات املذكورة أعاله لجميع املوظفين
الوطنيين في القطاع الخاص

خصم  ٪20على رسوم
التسجيل في أي تدريب.

خصم  %12على منتجات
الصحة والجمال

مركز العربي للتدريب
االداري

صيدلية املنارة

عجمان ,عجمان ,عجمان

تعليم

نسبة الخصم

العرض للمشارك فقط من -
رسوم التسجيل في أي برنامج
 .تدريبي ال يقل عن 2املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

عجمان ,عجمان ,عجمان

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

مركز العرب للتدريب اإلداري هو منظمة
استشارية للتدريب تتميز بخبرائها متعددي
الجنسيات واملؤهلين الذين تم اختيارهم على
أساس املمارسات الدولية في مجاالت تخصصهم.
يلتزم املركز بجودة وتنوع البرامج القائمة على
البحث امليداني ومعرفة احتياجات املوارد البشرية
من أعلى مستويات الجودة.

خصم  ٪15على رسوم
التسجيل في أي تدريب.

مركز العرب للتدريب اإلداري هو منظمة
استشارية للتدريب تتميز بخبرائها متعددي
الجنسيات واملؤهلين الذين تم اختيارهم على
أساس املمارسات الدولية في مجاالت تخصصهم.
يلتزم املركز بجودة وتنوع البرامج القائمة على
البحث امليداني ومعرفة احتياجات املوارد البشرية
من أعلى مستويات الجودة.

خصم  ٪10على رسوم
التسجيل في أي تدريب.

مركز العربي للتدريب
االداري

مركز العربي للتدريب
االداري

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,كورنيش ديره

طب

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2026-12-31

دبي ,دبي ,املمزر

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-10-17

2021-01-21

شركة صيدلية املدينة هي املوزع الطبي الرائد
للمنتجات واملستهلكات في اململكة املتحدة .كرست
شركة صيدلية املدينة نفسها لتطوير خدمات
الرعاية الصيدالنية والصحية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة.

إن ملف الشركة الخاص بأحمد كالش وأوالده
للتجارة الدولية  -ذ.م.م غير متوفر في سجلنا .إذا
كنت ممثل ًا لهذه الشركة ،يمكنك االتصال بنا
لتحديث هذه الشركة.

على القيمة اإلجمالية 5%
لألدوية

,خصم ما عدا الفانيلة 15%
الوزار ,و العقال

شركة صيدلية املدينة

كلش

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

ً
ً
فندق دبليو دبي النخله يقف بجانبه  ،مالذا هادئا
من الشوارع املحمومة .في الليل  ،يجسر العوالم
املتعارضة  ،وهو مكان بين املدينة والبحر  ،يجذب
رجال األعمال  ،املحتفلين والسكان املحليين
املعروفين الذين يأتون لترك تعامالت اليوم وراءهم خصم  ٪ 30على أفضل األسعار
فندق دبليو دبي النخلة
املتاحة
 ،ويمزجون ويختلطون في هروب نابض بالحياة.

نحن في محمصة الروش نعترف بتقديم املنتجات
والخدمات املذكورة أعاله لجميع املوظفين
الوطنيين في دولة اإلمارات العربية املتحدة
العاملين في القطاع الخاص

خصم  %10على الشوكوالتة
والورود للزينة

محمصة الالروش

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

إن العالم في نقطة تحول مع البيانات والتحليالت .خصم على املباني  +رسوم 60%
عندما يكون التقدم ً
تخطيطية تصميم ية مجانية
مهما ،اعتمد على ساس.

إن العالم في نقطة تحول مع البيانات والتحليالت.
عندما يكون التقدم ً
مهما ،اعتمد على ساس.

خصم  %55على الفيالت

ساس لألستشارات
الهندسية

ساس لألستشارات
الهندسية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,البطين  -العين
دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2019-06-30

2021-01-21

خصم خاص على جميع أنواع التأمين لألفراد
(السيارات ،البيت ،السفر ،تأشيرة اإلمارات) مع
امتيازات حصرية إضافية سيتم توفيرها للعمالء
مع تأمين السيارات الخاصة بهم

خصم  ٪25على تأمين فيزا
الطبي اإلماراتي

الوثبة للتأمين الوطني -
سكني

تأسست مجموعة العبادي للمجوهرات في عام
 1990من قبل السيد محسن العبادي .منذ
البداية  ،تعهدت العبادي للمجوهرات بتقديم
منتجات عالية الجودة لتلبية توقعات العمالء.
ساهم التعامل مع مختلف املوردين من جميع
أنحاء العالم في الخبرة التنظيمية والسوقية التي
أدت إلى نمو هائل .اليوم  ،هناك تسعة متاجر
البيع املباشر التي تركز على العمالء من دول
مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس التعاون
الخليجي مدعومة بورشة عمل في مجال تجارة
الجملة والتصنيع .في العبادي للمجوهرات  ،نركز
بشكل أساس ي على الحلي التقليدية من الذهب
واملاس والعربية الحديثة .نحن نحرص بشكل
العبادي لتجارة الذهب
خاص على تقديم تصاميم ذهبية مناسبة مع
واملجوهرات
.خصم من سعر املصنعيه 30%
مراعاة الثقافات الخليجية والعربية.

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض صالح ل
2020/06/24

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

نحن في املركز الدولي للتدريب والتطوير نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين اإلماراتيين العاملين في القطاع
الخاص

خصم  %20على الدورات
التدريبية

بيت الجمال الحصري يقدم تجربة جمال فريدة
من نوعها .وينعكس تطور مركز الجمال سيليفا
من قبل املالك ،في سيليفا الجمال مركز املوهوبين
املاكياج الفنانين وخبراء الجمال مع مهارات تعزيز
الجمال مذهلة .مركز الجمال سيليفا هو في حق
هاته صالون املشاهير ودار التجميل الرائدة في
الشرق األوسط .نحن نقوم بتحويالت سحرية
لعمالئنا من خالل دمج جميع الخدمات املقدمة،
بما في ذلك عمليات التحويل الكاملة .يضمن لك
مركز سيليفا للتجميل الحصول على عالج
املشاهير.

خصم  %25على جميع
الخدمات

املركز الدولي للتدريب
والتطوير

سيليفا بيوتي سنتر

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

االجنحه هي عالمة تجارية فخمة إماراتية تجسد
الرقي واألناقة .تأسست هذه العالمة من قبل
العنود املنصوري  ،مهندسة إلكترونيات توخت
ربط التصاميم الهندسية في إبداعاتها في مجال
األزياء.

خصم على العبايات 30%
.والفساتين

تقر حضانة هني بيي بأن التعليم في السنوات
املبكرة هو نقطة انطالق ملستقبل سعيد وصحي
وتقدمي .مهمتنا هي التأكد من أن كل طفل يتم
تقديره في هني بيي ومنح فرص متساوية لالزدهار في
جميع مجاالت التنمية .مهمتنا هي توفير بيئة
يشعر فيها األطفال بالثقة في اكتشاف واستكشاف
وتصبح متعلمين مدى الحياة .نحن نؤمن
بالعالقات املهنية الصحية واإليجابية مع أولياء
األمور ونتأكد من مشاركتهم في تعلم وتطور
أطفالهم.

على الرسوم السنويه 30%
.لدينا

أجنحة مجموعة لألزياء

حضانة هوني بي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,عود ميثاء

طب

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-10-17

2021-01-21

2021-10-17

طعام لذيذ,خيارات صحية  ,وجبات فاخرة ,قائمة
تذوق ,أطباق شعبية يومية

خصم على جميع 30%
.املنتجات

تم تجهيز العناية الفزيائية بالتركيز على الوظيفة
وتحسين نوعية حياة املريض  ،وهي مجهزة بأحدث
األساليب العالجية والتمارين الرياضية املتقدمة.
نحن نسعى جاهدين لتوفير إدارة اإلصابات لجميع
األشخاص الذين يريدون مساعدة سريعة وفعالة
للعودة إلى أنشطتهم الكاملة .يتم إيالء اهتمام
خاص لضمان الشفاء التام والوقاية من التكرار
للحفاظ على املريض في ذروة األداء لالستمتاع
بالحياة على أكمل وجه.

على جميع الخدمات 40%

كافتيريا اربيسك

فيسو كير  (-العناية(
الفزيائية

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2023-09-30

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

تأسست شركة الفرقان للتجارة في عام  1990من
خالل منفذ بيع بالتجزئة واحد  ،وهي عضو
أساس ي في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد
املرموقة ومجموعة تجاري .وهي مملوكة ومدارة
من قبل خمسة شركاء محليين وتقوم ً
حاليا بتزويد
قرطاسية املدارس واملكاتب  ،والكتب واألشرطة
اإلسالمية  ،والطباعة  ،والطباعة  ،والتخطيط
التلقائي ألدوات الكمبيوتر  ،وملحقات الكمبيوتر ،
والشبكات .اآلن نحن نقدم ً
أيضا عناصر
خصم  %25على جميع
مخصصة  /عادية وهدايا  /عناصر الجدة
للقطاعات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء املنتجات باستثناء االستنساخ
والحبر
اإلمارات العربية املتحدة.

نحن في مطعم مطعم لألكلة نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

خصم  %20على جميع
املنتجات والخدمات

مكتبة الفرقان

مطعم أيترز

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي
عجمان ,عجمان ,الجرف
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

املطالبة بخصم أبشر قبل 1.
إنشاء الفاتورة في املحل .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
.خالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-01-18

2021-10-17

إن اهتمام فندق غايه جراند بالتفاصيل والنهج
االستباقي في التعرف على احتياجات ضيوفنا يرى
فريقنا يقدم خدمة دافئة وحقيقية  ،يتم تقديمها
بشغف وااللتزام ً
يوما بعد يوم .من خالل أجواءنا
الفريدة والخدمات الشخصية ووسائل الراحة
املنشطة  ،يتمثل هدف فندق غايه جراند في خلق
تجربة إيقاظ تنعش وتجدد عقلك وجسمك.

نحن في نزيه نعترف بتقديم املنتجات والخدمات
املذكورة أعاله لجميع املوظفين الوطنيين في دولة
اإلمارات العربية املتحدة العاملين في القطاع
الخاص.

خصم  30%على كل مرافق
الفندق.

خصم  ٪ 15على جميع البنود

فندق غاية جراند

نزيه ملستحضرات
التجميل

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-03-10

امللكه اليزابيث  2هي وجهة ضخمة غارقة في التراث
البريطاني .مع تاريخها الطويل الذي يمتد ً 50
عاما
 ،تواصل إرثها كوجهة فندقية مؤلفة من  13طابقاً
2021-01-18

2020-03-10

لتناول الطعام والترفيه والفعاليات  -ترسو بشكل
دائم في ميناء راشد بدبي.

نحن في الحياة للشقق الفندقية نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

خصم  ٪25على إقامة الفندق

خصم  %15على املشروبات
الساخنة والباردة في مقهى

امللكه اليزابيث 2

الحياة للشقق الفندقية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-03-10

2021-01-21

2020-03-10

نحن في األجنحة التنفيذية نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

نحن في الحياة للشقق الفندقية نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

خصم  %20على أسعار البارـ

على قاعة االجتماعات 25%

األجنحة الفندقية

الحياة للشقق الفندقية

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-03-10

الشارقة ,مدينة الشارقة ,حي
القاسمية

سياحة و سفر

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,دبي

سكن

خصم ثابت

2020-03-10

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-03-10

2020-03-10

'-

2022-01-18

2021-01-18

نحن في الحياة للشقق الفندقية نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

على جميع انواع الغرف 15%

الحياة للشقق الفندقية

نحن في الحياة للشقق الفندقية نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

على خدمة الغرف ومطعم 20%
)الغداء أو العشاء(

الحياة للشقق الفندقية

'-

'-

ايزي اي س ي ألنظمة
تكييف الهواء

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء جنوب األولى
دبي ,دبي ,ند الشبا الثالثة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إصدار الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

نحن في بني ياس الرياضية نقر بتقديم املنتجات و
الخدمات املذكورة أعاله لجميع املوظفين
أكاديمية ريال مدريد لكرة
املواطنين العاملين في القطاع الخاص في دولة
القدم
خصم  %25على رسوم التدريب
اإلمارات العربية املتحدة

تعتبر عيادة صحارى لألسنان ومركز تقويم
ً
مركزا ر ً
األسنان ً
ائدا ومعروفا لطب األسنان لجودة
عالجها  ،ورعاية املرض ى الفردية مع املتابعة ،
واملناهج متعددة التخصصات  ،واألخالقيات ،
والوالء  ،والضيافة  ،والصيانة الصحية
للموظفين الداعمين  ،وأسعار عالج األسنان
املعقولة.

خصم  %40على جميع
العالجات.

مركز سهارا لطب وتقويم
االسنان

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض غير ساري على 1.
.هاري وينستون وبريجويت 2
املطالبة خصم الخصم في
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .3 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .4 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-06-27

2019-06-28

اختيار الساعة يلبي احتياجات العمالء املهتمين
باألزياء ويقدرها  ،مع األخذ في االعتبار جيل تحديد
االتجاه .لقد تطورت كملجأ التسوق النهائي
للساعات واملجوهرات بأسعار معقولة.

خصم  ٪ 20على الساعات

يعد مركز آدم فيتال للعالج الطبيعي والتأهيل في
ند الحمر  ،دبي ً
ً
رئيسيا للعالج الطبيعي
مركزا
والطب الرياض ي  ،ويقدم مجموعة من خدمات
العالج الطبيعي  ،بما في ذلك عالج األلم الحاد
واملزمن والعالج الرياض ي وإعادة التأهيل بعد
الجراحة أو إعادة تأهيل اإلصابات .اسم العالمة
خصم  ٪20على أي من
التجارية الراسخة منذ عام  ، 2011ومشغل
الرعاية الصحية املحترم في الشرق األوسط  ،آدم الجلسات للعالج طبيعي فقط (
 10جلسات كحد أدنى)
فيتال لها أصولها وأثرها في أملانيا

اختيار ساعة

مستشفى آدم فيتال

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 16/07/2019
 -حتى

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
/العرض ساري للشراء 300/وبحد أقص ى 1500

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

ماالبار للذهب واملاس هي الشركة الرائدة في"
مجموعة ماالبار ،وهي مجموعة األعمال الهندية
الرائدة املتنوعة .تأسست شركة ماالبار للذهب
واألملاس في عام  1993في والية كيراال الهندية ،وهي
اليوم لديها شبكة بيع قوية تضم أكثر من 215
ً
منفذا موزعة في تسعة بلدان ،و 13وحدة للبيع
بالجملة باإلضافة إلى املكاتب ومراكز التصميم
واملصانع املنتشرة في جميع أنحاء الهند والشرق
األوسط واألقص ى .الشرق .وبذلك تبلغ قيمة يتم استرداد من 1%من النقود
مبيعات هاون الشركة  4.51مليار دوالر ،وتصنف على مشتريات الذهب يتم
ً
استرداد  %5من النقود على
الشركة حاليا ضمن أكبر متاجر املجوهرات
مشتريات االملاس
.بالتجزئة على مستوى العالم

تقدم وي فالورز خدمة توصيل الزهور من
الساحل إلى الساحل في جميع أنحاء الشرق
األوسط .نحن مجموعة متنوعة من الشركات التي
تقوم بأعمال األزهار  ،واليوم نتوسع في التسوق خصم ٪20شراء بقيمة -/300
عبر اإلنترنت إلى تجربة سهلة وذات جودة لخدمتك الى  -/1500كحد اقص ى ) على
عملية شراء واحدة ً
يوميا فقط
بشكل جيد

ماالبار للذهب واملاس

وي فالورز

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 16/07/2019
 -حتى

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

روز أرباجي هي استشاري الصور األكثر ثقة في
الشرق األوسط .بفضل تفانيها الحماس ي  ،أثرت
روز أرباجي بشكل كبير على قطاع العناية بالجمال
وتجميل املشاهير في املنطقة.

على جميع الخدمات 50%

ماالبار للذهب واملاس هي الشركة الرائدة في"
مجموعة ماالبار ،وهي مجموعة األعمال الهندية
الرائدة املتنوعة .تأسست شركة ماالبار للذهب
واألملاس في عام  1993في والية كيراال الهندية ،وهي
اليوم لديها شبكة بيع قوية تضم أكثر من 215
ً
منفذا موزعة في تسعة بلدان ،و 13وحدة للبيع
بالجملة باإلضافة إلى املكاتب ومراكز التصميم
واملصانع املنتشرة في جميع أنحاء الهند والشرق
األوسط واألقص ى .الشرق .وبذلك تبلغ قيمة
مبيعات هاون الشركة  4.51مليار دوالر ،وتصنف خصم  %10على بريشيا -
ً
مجوهرات األحجار الكريمة
الشركة حاليا ضمن أكبر متاجر املجوهرات
الثمينة
.بالتجزئة على مستوى العالم

صالون روز العربجي
للسيدات

ماالبار للذهب واملاس

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 16/07/2019
 -حتى

2022-01-21

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

ماالبار للذهب واملاس هي الشركة الرائدة في"
مجموعة ماالبار ،وهي مجموعة األعمال الهندية
الرائدة املتنوعة .تأسست شركة ماالبار للذهب
واألملاس في عام  1993في والية كيراال الهندية ،وهي
اليوم لديها شبكة بيع قوية تضم أكثر من 215
ً
منفذا موزعة في تسعة بلدان ،و 13وحدة للبيع
بالجملة باإلضافة إلى املكاتب ومراكز التصميم
واملصانع املنتشرة في جميع أنحاء الهند والشرق
األوسط واألقص ى .الشرق .وبذلك تبلغ قيمة
مبيعات هاون الشركة  4.51مليار دوالر ،وتصنف خصم  %50على مجوهرات
ً
املاس واملجوهرات املاسية -
الشركة حاليا ضمن أكبر متاجر املجوهرات
مجوهرات األملاس غير املصقولة ماالبار للذهب واملاس
.بالتجزئة على مستوى العالم

نحن في عيادة األسنان املنزلية نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

خصم  %20على جميع عالجات
األسنان

دينتل هوم

أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس شمال

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد
الخصم ال يشمل العناصر
الصيدالنية والعناصر التي ال
والزرع  DDCتحتوي على مواد
واملواد االستهالكية

2021-12-31

2021-10-17

2019-06-28

يتميز مركز كلينيكا سمايل لطب األسنان بتقديم
خدمات شاملة في مجال طب األسنان وفق أحدث
املعايير العاملية و املهنية ,و على أيدي أطباء أسنان
متميزين على صعيد املهارة و الخبرة والكفاءة ،و
الذين يعملون بمساعدة طاقم الرعاية لتوفير
ً
أحدث تقنيات عالج األسنان و أكثرها تقدما ،بما
يضمن أن يحصل املريض على االبتسامة املشرقة
الجذابة.

يعد مركز آدم فيتال للعالج الطبيعي والتأهيل في
ند الحمر  ،دبي ً
ً
رئيسيا للعالج الطبيعي
مركزا
والطب الرياض ي  ،ويقدم مجموعة من خدمات
العالج الطبيعي  ،بما في ذلك عالج األلم الحاد
واملزمن والعالج الرياض ي وإعادة التأهيل بعد
الجراحة أو إعادة تأهيل اإلصابات .اسم العالمة
التجارية الراسخة منذ عام  ، 2011ومشغل
الرعاية الصحية املحترم في الشرق األوسط  ،آدم
فيتال لها أصولها وأثرها في أملانيا

خصم يصل الى  %50على
عالجات األسنان العامه

خصم  ٪20على أي جلسات
عالج طبيعي

مركز كلينيكا سمايل
لطب األسنان

مستشفى آدم فيتال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-01

2019-07-01

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  %10علي البوتوكس
والحشو

خصم  10%على كافة خدمات
األسنان املتوفرة

مركز بيوتي تريك الطبية

مركز بيوتي تريك الطبية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-01

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  10%من العمليات
الجراحية الخاصة بالدكتور
مازن سلنا

ال يطبق بالتزامن مع عروض
اخرى

2025-12-31

2019-06-27

في املركز اإلسباني  ،نعتقد أن نجاح كل ش يء
يعتمد على تبني القيم وااللتزام باملبادئ .إنه يأتي
ً
جنبا إلى جنب مع االحتراف والتطوير والسعي إلى
الكمال .في عيادة املركز اإلسباني في دبي  ،نرى
مرضانا كأفراد من عائلتنا الكبيرة  ،ومنذ البداية
تعهدنا بالقيام بكل ما يتطلبه األمر لحماية أسرتنا
ومساعدتهم ومنحهم ما يحتاجون إليه من أجل
تكوين عائالتهم حياة أفضل.

خصم  ٪ 20على جميع
الخدمات

مركز بيوتي تريك الطبية

املركز االسباني لليزك و
العيون و التجميل

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة خصم الخصم في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،وعروض
خاصة  ،وعروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-27

2019-07-01

تقدم ريفولي اي زون باقة من العالمات التجارية
املعترف بها ً
عامليا في النظارات الشمسية واألطر
البصرية والعدسات الالصقة .يتم تحسين املتاجر
خصم  ٪ 25على النظارات
ذات التصميم الجمالي من قبل فاحص ي النظر
ذوي الخبرة واملعدات الحديثة لتزويد العمالء الشمسية واإلطارات والعدسات
والحلول
بأفضل حلول العناية بالعيون.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  %25على عالجات
تجديد شباب البشرة

ريفولي اي زون

مركز بيوتي تريك الطبية

دبي ,دبي ,أبو هيل

تعليم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

املطالبة خصم الخصم في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-01-21

2019-06-27

رسالتنا هي تحقيق التنمية البشرية من خالل
تمكين عمالئنا من الحصول على برامج تدريبية
عالية الجودة تضاهى املستوى العاملى وتتسم
باألفكار املتميزة و الخبرات املتخصصه  .وان
نحقق الطفرة والقفزه النوعية للفت االنتباه عن
مدى اهمية التدريب بالنسبة لالفراد واملؤسسات
الحكومية او الشركات الخاصة

خصم  % ٤٠على جميع
الدورات التدريبية

تقدم ريفولي اي زون باقة من العالمات التجارية
املعترف بها ً
عامليا في النظارات الشمسية واألطر
البصرية والعدسات الالصقة .يتم تحسين املتاجر
ذات التصميم الجمالي من قبل فاحص ي النظر
ذوي الخبرة واملعدات الحديثة لتزويد العمالء
خصم  ٪ 25على اختبار العين
بأفضل حلول العناية بالعيون.

معهد املهند للتدريب
القاانوني واألداري

ريفولي اي زون

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-01

2019-07-01

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  %25على آلة كوكسميد
التخسيس وتشديد الجسم

مركز بيوتي تريك الطبية

خصم  %25على فيالشيب 3
آلة التخسيس وتشديد الجسم
مركز بيوتي تريك الطبية
وإزالة السيلوليت

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-28

2019-07-01

يقع مقهى ذا سكوير في الطابق األول من وافي مول.
يقدم هذا املقهى الشهير املشرق والواسع خيار
الجلوس املريح على األريكة واملكان املثالي
لالستراحة من رحلة التسوق أو مقابلة األصدقاء
أو االسترخاء وقراءة الورقةً .
نظرا لقائمة الطعام
العاملية املتنوعة  ،بما في ذلك مجموعة من أطباق
اإلفطار والسلطات والسندوتشات والوجبات
الرئيسية  ،فهو مثالي لتناول غداء عمل أو عائلي خصم على املشروبات و 10%
املأكوالت
أو شاي بعد الظهر أو عشاء مبكر.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

مطعم ذا سكوير  -وافي

خصم  %25على الليزر الكسر
آلة اللحاء لعالج حب الشباب
مركز بيوتي تريك الطبية
بعد والندوب الجراحية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-07-01

2019-07-01

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  %25على ماكينة
األطياف

مركز بيوتي تريك الطبية

خصم  %25على تنظيف عميق
آللة هيدرافيشل وتجديد شباب
مركز بيوتي تريك الطبية
البشرة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2025-12-31

2019-07-01

2019-06-28

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  %25على تجديد الجلد
والشعر في الجلد

استمتع بأمسية من املتعة في مطعم فينتج وبار
الجبن في دبي .يقدم مجموعة واسعة من الجبن
ومجموعة رائعة من النبيذ ومجموعة من الخبز
الطازج ولحم الخنزير واألرز الفريد  ،وهو مكان
مثالي ملحبي الجبن والنبيذ من جميع أنحاء العالم.
انغمس في العروض األسبوعية مثل ليلة فوندو
الجبن اللذيذة  ،ليلة الطيران وجبننا الرائع والليالي
الباردة مع اختيارات غير محدودة من النبيذ من
الصلصات  ،والصلصات والخبز محلي الصنع.

خصم على املأكوالت و 20%
املشروبات

مركز بيوتي تريك الطبية

مطعم فينتيدج  -وافي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
/العرض ساري للشراء 300/وبحد أقص ى 1500

2022-01-21

2019-07-01

2021-01-21

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

نحن في أونلي روزرس التجارية نعترف بتوفير
املنتجات  /الخدمات املذكورة أعاله لجميع
موظفي دولة اإلمارات العربية املتحدة العاملين في
القطاع الخاص

خصم  %25على تشديد آلة
للرقبة

خصم  ٪ 20على املنتجات
املشتراة.

مركز بيوتي تريك الطبية

أونلي روزس

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-06-28

2019-07-01

وراء كل أغنية رائعة تكمن املوهبة الحقيقية ،
وخلف كل مطعم حائز على جائزة يكمن اإللهام
الحقيقي قصة آشا هي قصة من العاطفة
الشخصية واالبتكار الطهي .حيث تجتمع
املوسيقى والطعام في وئام تام .من تجارب الطفولة
كجزء من شركة مسرح عائلي متنقلة إلى مكانة
أيقونة بوليوود  ،كانت آشا بهوسل تجذب
الجماهير في جميع أنحاء العالم ألكثر من سبعة
عقود.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم على املأكوالت و 20%
املشروبات

مطعم آشا  -وافي

خصم  %25على تجديد الجهاز
املفعم بالحيوية وتشديد الوجه
مركز بيوتي تريك الطبية
والرقبة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-07-01

2019-07-01

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم  %25على (أملا) سوبرانو
ليزر إلزالة الشعر

مركز بيوتي تريك الطبية

خصم  %25على (فيكتس) غير
مؤلم ألزالة الشعر بالليزر
مركز بيوتي تريك الطبية
(للرجال \ نساء)

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2024-12-31

2019-07-01

2019-06-27

نحن في مركز بيوتي تريك الطبي ذ.م.م نعترف
بتقديم املنتجات والخدمات املذكورة لكافة
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص.

خصم ( ٪25سينور النخبة )+
إزالة الشعر غير مؤلم (للرجال
مركز بيوتي تريك الطبية
 /النساء) .

إن مرضانا هم أولويتنا األولى  ،لذلك نحن نهدف
إلى توفير أفضل املتخصصين وأحدث الخدمات
ألننا نؤمن بالرعاية الصحية الشفوية التجميلية
الصادقة والشاملة .العمل في بيئة مريحة في مركز
برايت سمايل لطب األسنان وتقويم األسنان ،
سيساعدك فريقنا من املحترفين على اتخاذ القرار
الصحيح لك .الجميع في ممارستنا ملتزمون
بتزويدك بأفضل رعاية صحية لألسنانiina' .
murdanaan hum 'awl

مركز برايت سمايل لطب
و تقويم االسنان
عالجات االسنان العامة60%

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 19/09/2019
 -حتى

2022-01-21

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2025-12-31

2021-01-21

2019-06-28

يجسد املندوس عالمة تجارية في الجودة والرفاهية
 ،ولكنه يجسد ً
أيضا روح املجتمع املحلي ويحافظ
على التقارب الثقافي مع دولة اإلمارات وتراثها.
كاسم مألوف  ،يقدم املندوس خدماته للمجتمع
املحلي وكذلك للزائرين الذين يتطلعون إليجاد
ش يء يسلط الضوء على الثقافة اإلماراتية .تتنوع
محفظة املندوس لتشمل الرجال والنساء وصنادل
األطفال واملالبس الداخلية وشاالت الكشمير
ومجموعة من العطور .يقع املصنع في موقع مركزي
في العين وجميع صنادل املندوس مصنوعة ٪100
بفخر في اإلمارات العربية املتحدة .املندوس هو
اسم عائلي وهو يلبي احتياجات عمالئه من خالل
تنويع اتجاهه بشكل دائم بينما ال يزال يحتفظ
بموقفه التقليدي .يستخدم املندوس عدد ال
يحص ى من الجلود ذات الجودة العالية.

يتمتع هذا املقهى والبيتزا اإليطالي الصاخب
والشعبي للغاية املجاور ملدخل وافي مول بسمعة
تحسد عليه كونه أحد أكثر الوجهات شهرة وشهرة
في املدينة  ،حيث يقدم أفضل بيتزا في دبي.

خصم  ٪ 10على البضائع

خصم على املأكوالت و 10%
املشروبات

املندوس للتجارة

مطعم بييال  -وافي

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 03/08/2019
 -حتى

2022-01-21

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2025-12-31

2021-01-21

2019-06-28

يقع وسط املدينة في موقع استراتيجي في مدينة دبي
لإلنتاج  ،مع سهولة الوصول من طريق الشيخ
محمد بن زايد  ،وهو موقع مناسب للعاملين في
مدينة دبي لإلعالم واإلنترنت  ،جبل علي .تأتي
خصم يصل إلى  ٪ 7على قيمة
مساحة املعيشة هذه مع وعد بتطوير البنية
التحتية الجديدة مثل سيتي سنتر ميسيم  ،وهو املبيعات (وسط املدينة  -جميع
املناطق)
مول متعدد املرافق.

إذا كنت تبحث عن بوفيه غداء ذي قيمة جيدة ،
فإن مطعم  Thai Chiفي وافي مول هو خيار رائع .ما
ً
يزيد قليال عن  100درهم للشخص الواحد بما في
ذلك مشروب غير كحولي ومياه غير محدودة وقهوة خصم على املشروبات و 20%
املأكوالت
بعد ذلك

ديار للتطوير ش.م.ع.

التايالندية تش ي  -وافي

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 20/03/2019
 -حتى

2022-01-21

دبي ,دبي ,النهدة األولى

سكن

نسبة الخصم

املطالبة خصم الخصم في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

2021-01-21

حفر إنها عبارة عن بيئة لعب تعتمد على موقع
حقيقي لبناء العمل حيث سيتعلم األطفال كيفية
العمل ً
معا أثناء قيامهم بحفر وتحريك وبناء
وإنشاء العديد من الوسائل التي تحفز خيالهم
وتوفر تجربة لعب مثرية نشطة  ،لألطفال من عمر
 3إلى ً 12
خصم  ٪ 50على إجمالي الفاتورة
عاما سنوات.

يقع ارض االلوان للديكور في دبي  ،اإلمارات
العربية املتحدة .شركة تعمل في نشاطات تجارة ،
أقمشة الستائر والتنجيد  ،األثاث  ،املنتجات
املعدنية  ،النجارة واألرضيات  ،مواد الديكور
وقسم األعمال.

على كافة املنتجات 20%

احفرها دبي

ارض االلوان للديكور

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 21/12/2019
حتى

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

تفاصيل الخصم  :عالج قنوات الجذور الحشوه
التجميليه تيجان وجسور

خصم على عالجات 10%
االسنان

يقدم فندق قصر تشانق بفخر األطباق الكانتونية
الشهية واملأكوالت الصينية اإلقليمية  ،بما في ذلك
خصم  ٪ 15على إجمالي الفاتورة
يم تشا  ،بطة بكين املشهورة

عيادة الدكتور رامي
لألسنان

قصر شانغ

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح

تسوق

نسبة الخصم

دبي ,دبي ,دبي

سكن

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
وخالل العطالت الرسمية
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-06-28

'-

2022-01-18

2021-01-18

هدفنا هو توفير منتجات عالية الجودة بأسعار
معقولة في جميع األوقات .رؤيتنا هي توفير أنواع
عديدة من املنتجات التي يمكن استخدامها كهدايا
 ،وطباعة الصور على املنتجات (القمصان
واألقمشة والستائر واملفروشات والهدايا) لتقديم
خدمات متكاملة ومميزة للشركات واملؤسسات
واألفراد واألسر التي تسعى إلى االستحواذ الهدايا
بجميع أنواعها ،وتقدم بعض الخدمات في
املناسبات السعيدة  ،مع بعضها للدعاية لبعض
خصم على جميع املنتجات ٢٥٪
الشركات واملصالح الحكومية والخاصة.
'-

'-

دبدوبي لتجارة الهدايا
ايزي اي س ي ألنظمة
تكييف الهواء

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

تسوق

دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2030-12-31

2021-01-24

2019-06-27

ألحدث العبي والكالبيات وبدالت السهرة و ( حريم
السلطان ) الخليجية الصنع

خصم لحاملين بطاقة  20%السمحة لتجارة العبايات
والشيل
أبشر

تقدم مجموعة فيفا الطبية املستحضرات الطبية خصم %7.5على األدوية و%20
على املنتجات غير األدوية
والعالجات الدوائية

صيدلية كير انر كيور

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2030-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2030-12-31

2019-06-27

2019-06-27

تقدم مجموعة فيفا الطبية املستحضرات الطبية خصم %7.5على األدوية و%20
على املنتجات غير األدوية
والعالجات الدوائية

تقدم مجموعة فيفا الطبية املستحضرات الطبية خصم %7.5على األدوية و%20
على املنتجات غير األدوية
والعالجات الدوائية

صيدلية البركة

صيدلية بدر

دبي ,دبي ,الحمرية

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 9/27/2019
 -حتى

2022-01-24

2019-06-28

2021-01-24

محل للخياطة النسائية يخيط جميع مستلزمات و
األقمشة التي تحتاجها املرأة

خدمات العناية بالسيارات بما في ذلك تلميع جسم
السيارة  ،طالء السيراميك  ،التفاصيل الداخلية
والخارجية  ،إحباط هيكل السيارة  ،العناية
بالجلد والنسيج  ،صبغ النوافذ  ،ترميم املصابيح
األمامية واملزيد .لقد جعلناها متوفرة لك .نحن
ملتزمون بتقديم خدمات متميزة لعمالئنا.

على جميع عمليات 15 ٪
الخياطة

خصم  ٪ 10من كهرباء
السيارات

صباح النور للخياطة
النسائية

العامري لزينة السيارات

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 9/27/2019
 -حتى

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
العرض ساري 9/27/2019
 -حتى

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

خدمات العناية بالسيارات بما في ذلك تلميع جسم
السيارة  ،طالء السيراميك  ،التفاصيل الداخلية
والخارجية  ،إحباط هيكل السيارة  ،العناية
بالجلد والنسيج  ،صبغ النوافذ  ،ترميم املصابيح
األمامية واملزيد .لقد جعلناها متوفرة لك .نحن
ملتزمون بتقديم خدمات متميزة لعمالئنا.

خدمات العناية بالسيارات بما في ذلك تلميع جسم
السيارة  ،طالء السيراميك  ،التفاصيل الداخلية
والخارجية  ،إحباط هيكل السيارة  ،العناية
بالجلد والنسيج  ،صبغ النوافذ  ،ترميم املصابيح
األمامية واملزيد .لقد جعلناها متوفرة لك .نحن
ملتزمون بتقديم خدمات متميزة لعمالئنا.

خصم  ٪ 15على تنجيد
السيارات والتظليل التلقائي

خصم  ٪20للسيراميك

العامري لزينة السيارات

العامري لزينة السيارات

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أم القيوين ,أم القيوين ,السلمة

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2019-06-27

2021-01-24

تقدم مجموعة فيفا الطبية املستحضرات الطبية خصم %7.5على األدوية و%20
على املنتجات غير األدوية
والعالجات الدوائية

في عام  ، 2014بدأت "وافل بلجيكا" بدافع رجل
أعمال إماراتي متواضع تدعى السيدة خولة
العامري .بعد شغفها وحماسها الشديد في
الحلويات  ،أنشأت السيدة خولة العميري أول فرع
لبلجيكا وافلز في أم القيوين .املنتج األول الذي
روجت له هو الفطائر البلجيكية األصلية
املستوحاة من مدينة بروكسلً .
نظرا للطلب الكبير
من عمالئها  ،قررت إضافة العديد من املنتجات
مثل كريب وعص ي وافل وغيرها الكثير.

خصم  %20على أجمالي.
الفاتورة

صيدلية سنا

الوافلز البلجيكي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-03-10

2020-03-10

نحن في فندق شاطئ الشارقة ،نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

نحن في فندق شاطئ الشارقة ،نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

خصم  20درهم للشخص
الواحد للدخول الى املسبح
والشاطئ

خصم  %15على سعر الحجز
عبر اإلنترنت في اليوم

فندق شاطئ الشارقة

فندق شاطئ الشارقة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أم القيوين ,أم القيوين ,الحزام
األخضر

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل ا
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2020-03-10

2019-06-28

نحن في فندق شاطئ الشارقة ،نعترف بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أعاله لجميع
املوظفين الوطنيين في دولة اإلمارات العربية
املتحدة العاملين في القطاع الخاص

خصم  %20على جميع
املأكوالت واملشروبات

مركز طب األسنان التخصص ي الذي يقدم خدمة خصم %25 - %15على جميع
العل
تقويم األسنان املهنية وطب األسنان العام

فندق شاطئ الشارقة

مركز الدكتور أسيش
ألسنان

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-19

2019-06-27

2021-01-19

تقدم مجموعة فيفا الطبية املستحضرات الطبية خصم %7.5على األدوية و%20
على املنتجات غير األدوية
والعالجات الدوائية

مجوهرات محالتي هي شركة معروفة وموثوق بها
في جميع أنحاء الشرق األوسط كمنتج للمجوهرات
الحصرية عالية الجودة.

خصم  ٪ 72على املجوهرات
املاسية.

صيدلية الواحة

مجوهرات محالتي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

عجمان ,عجمان ,عجمان

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

بدأت الوقت الذكي اي ام اس لللياقة البدنية
بأيديولوجية الستخدام وتوزيع أجهزة اي ام اس
الرائدة للياقة البدنية والتي تم تطويرها واعتمادها
ً
وفقا ألعلى املعايير  ،وعرض ميزات غير تقليدية
وضمان الصحة والسالمة.

خصم  ٪ 20على الخدمات

يتألف املركز العربي للتدريب والتطوير من نخبة
رائدة من املدربين املحترفين ذوي املهارات
اإلبداعية في التدريب والتطوير  ،حيث يسعى
املركز العربي للتدريب وتطوير التعليم الفني
والتدريب املنهي إلى تأهيل الكوادر الوطنية القادرة
على ملء املهارات املهنية واإلدارية .الوظائف
املتاحة في سوق العمل.

خصم  %50على الدورات
التدريبية

الوقت الذكية اي ام اس
اللياقة البدنية

املركز العربي للتدريب و
التطوير

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية أو
خالل العطالت الرسمية
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2019-06-28

2021-01-24

لقد حان الوقت لتغيير نظرتك إلى جولدز جيم.
لقد أمضينا أكثر من ً 50
عاما في تحديد اللياقة
البدنية ،واآلن نقوم بإعادة اختراعها .مع ملفات
تعريف اللياقة الشخصية ،مدعومة بتقنية املسح
الضوئي ثالثي األبعاد ،وخيارات التدريب
الشخص ي التقليدية والرقمية وعروض االستوديو
الجديدة التي تتجاوز فئة بسيطة؛ قد تطورت
جولدز جيم حتى تتمكن من تحويل حياتك

خصم  ٪ 25على العضوية
السنوية بسعر اليومي

يطل نادي دبي للسيدات على الرمال الذهبية
ً
لخط ساحل جميرا الرائع  ،ويوفر لك مالذا فر ًيدا
من املالذ الهادئ والهدوء واالسترخاء .لضمان
تلبية احتياجات كل امرأة  ،يقدم نادي دبي
للسيدات مجموعة من املرافق والخدمات
الحديثة ذات املستوى العاملي  ،من سبا األصالة
املستوحى من املغرب ومركز اللياقة البدنية املجهز
بالكامل وحمامات السباحة  ،والوصول إلى
الشاطئ الخاص والركض في الهواء الطلق
سعر خاص  1260درهم
املسارات واملالعب الرياضية  ،وتستضيف
مجموعة متنوعة من األحداث واألنشطة الجذابة للعضوية ملدة شهر واحد (بدون
رسوم اشتراك)
على مدار السنة.

جولدز جيم ,نيو أيج
فيتنس

نادي سيدات دبي
الحصري

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

يطل نادي دبي للسيدات على الرمال الذهبية
ً
لخط ساحل جميرا الرائع  ،ويوفر لك مالذا فر ًيدا
من املالذ الهادئ والهدوء واالسترخاء .لضمان
تلبية احتياجات كل امرأة  ،يقدم نادي دبي
للسيدات مجموعة من املرافق والخدمات
الحديثة ذات املستوى العاملي  ،من سبا األصالة
املستوحى من املغرب ومركز اللياقة البدنية املجهز
بالكامل وحمامات السباحة  ،والوصول إلى
سعر خاص قدره  2625درهم
الشاطئ الخاص والركض في الهواء الطلق
إماراتي ملدة  3أشهر لعضوية
املسارات واملالعب الرياضية  ،وتستضيف
مجموعة متنوعة من األحداث واألنشطة الجذابة النادي النهائي (بدون رسوم
اشتراك)
على مدار السنة.

نادي سيدات دبي
الحصري

يطل نادي دبي للسيدات على الرمال الذهبية
ً
لخط ساحل جميرا الرائع  ،ويوفر لك مالذا فر ًيدا
من املالذ الهادئ والهدوء واالسترخاء .لضمان
تلبية احتياجات كل امرأة  ،يقدم نادي دبي
للسيدات مجموعة من املرافق والخدمات
الحديثة ذات املستوى العاملي  ،من سبا األصالة
املستوحى من املغرب ومركز اللياقة البدنية املجهز
بالكامل وحمامات السباحة  ،والوصول إلى
الشاطئ الخاص والركض في الهواء الطلق
سعر خاص قدره  6500درهم
املسارات واملالعب الرياضية  ،وتستضيف
مجموعة متنوعة من األحداث واألنشطة الجذابة لعضوية النادي السنوية (بدون
رسوم انضمام)
على مدار السنة.

نادي سيدات دبي
الحصري

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,جميرا األولى

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

يطل نادي دبي للسيدات على الرمال الذهبية
ً
لخط ساحل جميرا الرائع  ،ويوفر لك مالذا فر ًيدا
من املالذ الهادئ والهدوء واالسترخاء .لضمان
تلبية احتياجات كل امرأة  ،يقدم نادي دبي
للسيدات مجموعة من املرافق والخدمات
الحديثة ذات املستوى العاملي  ،من سبا األصالة
املستوحى من املغرب ومركز اللياقة البدنية املجهز
بالكامل وحمامات السباحة  ،والوصول إلى
الشاطئ الخاص والركض في الهواء الطلق
املسارات واملالعب الرياضية  ،وتستضيف
مجموعة متنوعة من األحداث واألنشطة الجذابة خصم  ٪25على عالجات السبا
في سبا األصالة
على مدار السنة.

نادي سيدات دبي
الحصري

يطل نادي دبي للسيدات على الرمال الذهبية
ً
لخط ساحل جميرا الرائع  ،ويوفر لك مالذا فر ًيدا
من املالذ الهادئ والهدوء واالسترخاء .لضمان
تلبية احتياجات كل امرأة  ،يقدم نادي دبي
للسيدات مجموعة من املرافق والخدمات
الحديثة ذات املستوى العاملي  ،من سبا األصالة
املستوحى من املغرب ومركز اللياقة البدنية املجهز
بالكامل وحمامات السباحة  ،والوصول إلى
الشاطئ الخاص والركض في الهواء الطلق
املسارات واملالعب الرياضية  ،وتستضيف
مجموعة متنوعة من األحداث واألنشطة الجذابة خصم  ٪ 20على رسوم الدخول
اليومية وتأجير األماكن
على مدار السنة.

نادي سيدات دبي
الحصري

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-01-24

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا املجال
وفريق من األطباء الخبراء واملهنيين املدربين تدريبا
عاليا ،يوفر مركز ايفرالست للعافية خدمات
عالية الجودة بدءا من االستشارات الشخصية،
إلى إجراءات العالج ،وحتى تحقيق النتائج املرجوة.
في مركز إيفرالست الصحي ،نعتقد أن جمال
الجمال الطبيعي يمكن تحقيقه! لذلك ،نحن
نعمل بشكل وثيق مع عمالئنا ،واالستماع بعناية
إلى احتياجاتهم وتصميم العالج الذي يعمل بشكل خصم  %25إلى  %85على
أفضل لكل فرد .لذلك ،ندعوك لتجربة الجمال جميع الخدمات الجماليةالغير
مذكورة أعاله
وما بعده مع مركز ايفرالست للعافية!

مركز ايفيرالست ولنس
الطبي

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا املجال
وفريق من األطباء الخبراء واملهنيين املدربين تدريبا
عاليا ،يوفر مركز ايفرالست للعافية خدمات
عالية الجودة بدءا من االستشارات الشخصية،
إلى إجراءات العالج ،وحتى تحقيق النتائج املرجوة.
في مركز إيفرالست الصحي ،نعتقد أن جمال
الجمال الطبيعي يمكن تحقيقه! لذلك ،نحن
نعمل بشكل وثيق مع عمالئنا ،واالستماع بعناية
إلى احتياجاتهم وتصميم العالج الذي يعمل بشكل
أفضل لكل فرد .لذلك ،ندعوك لتجربة الجمال خصم  %50على الشعر ّ
املنسك مركز ايفيرالست ولنس
الطبي
لزراعة الشعر وتجديد شبابه
وما بعده مع مركز ايفرالست للعافية!

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا املجال
وفريق من األطباء الخبراء واملهنيين املدربين تدريبا
عاليا ،يوفر مركز ايفرالست للعافية خدمات
عالية الجودة بدءا من االستشارات الشخصية،
إلى إجراءات العالج ،وحتى تحقيق النتائج املرجوة.
في مركز إيفرالست الصحي ،نعتقد أن جمال
الجمال الطبيعي يمكن تحقيقه! لذلك ،نحن
نعمل بشكل وثيق مع عمالئنا ،واالستماع بعناية
إلى احتياجاتهم وتصميم العالج الذي يعمل بشكل خصم  %50على فينوس فيفا
أفضل لكل فرد .لذلك ،ندعوك لتجربة الجمال لتجديد شباب الوجه وعالجه
وعالج التصبغ
وما بعده مع مركز ايفرالست للعافية!

مركز ايفيرالست ولنس
الطبي

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا املجال
وفريق من األطباء الخبراء واملهنيين املدربين تدريبا
عاليا ،يوفر مركز ايفرالست للعافية خدمات
عالية الجودة بدءا من االستشارات الشخصية،
إلى إجراءات العالج ،وحتى تحقيق النتائج املرجوة.
في مركز إيفرالست الصحي ،نعتقد أن جمال
الجمال الطبيعي يمكن تحقيقه! لذلك ،نحن
نعمل بشكل وثيق مع عمالئنا ،واالستماع بعناية
إلى احتياجاتهم وتصميم العالج الذي يعمل بشكل
أفضل لكل فرد .لذلك ،ندعوك لتجربة الجمال خصم  %50على القرمزي لشد
الوجه وعالج التصبغ
وما بعده مع مركز ايفرالست للعافية!

مركز ايفيرالست ولنس
الطبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا املجال
وفريق من األطباء الخبراء واملهنيين املدربين تدريبا
عاليا ،يوفر مركز ايفرالست للعافية خدمات
عالية الجودة بدءا من االستشارات الشخصية،
إلى إجراءات العالج ،وحتى تحقيق النتائج املرجوة.
في مركز إيفرالست الصحي ،نعتقد أن جمال
الجمال الطبيعي يمكن تحقيقه! لذلك ،نحن
نعمل بشكل وثيق مع عمالئنا ،واالستماع بعناية
إلى احتياجاتهم وتصميم العالج الذي يعمل بشكل
أفضل لكل فرد .لذلك ،ندعوك لتجربة الجمال
وما بعده مع مركز ايفرالست للعافية!

خصم  %50على ديرمابين /
ميزوثيرابي

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا املجال
وفريق من األطباء الخبراء واملهنيين املدربين تدريبا
عاليا ،يوفر مركز ايفرالست للعافية خدمات
عالية الجودة بدءا من االستشارات الشخصية،
إلى إجراءات العالج ،وحتى تحقيق النتائج املرجوة.
في مركز إيفرالست الصحي ،نعتقد أن جمال
الجمال الطبيعي يمكن تحقيقه! لذلك ،نحن
نعمل بشكل وثيق مع عمالئنا ،واالستماع بعناية
إلى احتياجاتهم وتصميم العالج الذي يعمل بشكل
أفضل لكل فرد .لذلك ،ندعوك لتجربة الجمال
وما بعده مع مركز ايفرالست للعافية!

خصم  %50على البالزما
الصفائح الدموية للوجه
والشعر

مركز ايفيرالست ولنس
الطبي

مركز ايفيرالست ولنس
الطبي

دبي ,دبي ,مردف

ترفيه

خصم ثابت

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2019-06-27

ّ
تحدي الجاذبية في بيئة متحكم فيها من خالل
املهارة واألناقة والشجاعة في اي فالي اجعل
حلمك بالطيران حقيقة.

خصم  %50على الباقة العادية

اي فالي دبي

دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

جميع الخصومات قابلة
للتطبيق على األسعار األصلية

2021-12-31

دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

2021-10-17

2019-06-26

2021-10-17

نحن في معهد سفارنا للتدريب نقر بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أدناه لجميع
املوظفين اإلماراتيين العاملين في القطاع الخاص -
دورات اللغة  -دورة اإلدارة  -برامج املهارات اللينة -
 - IELTSعلم املنطق وسلسلة التوريد  -دورات خصم  ٪ 40على مجموعة من 5
أشخاص أو أكثر.
تكنولوجيا املعلومات

معهد سفارنا للتدريب

عيادة كوكونا للتجميل للرجال والنساء االستفادة
من العمليات الجراحية التجميلية السريعة
ً
افتتحت كوكونا مؤخرا مركز جراحة كوكونا
الجراحي في شارع الوصل  ،بجوار الفرع الرئيس ي.
لها امتداد للمركز الذي يقدم الخدمات الجراحية
للمرض ى الخارجيين لعمالئها املتنامية.

عيادة كوكونا للتجميل

 دورات اللغة  -دورة اإلدارة برامج مهارة ناعمة -علم املنطق وسلسلة التوريد  -دورات IELTS -
تكنولوجيا املعلومات

خصم  ٪ 40على ميد سبا

معهد سفارنا للتدريب

معهد سفارنا للتدريب

دبي ,دبي ,الرفاعة  -دبي

تعليم

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,مردف

طب

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة دانه
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-17

جميع الخصومات قابلة
للتطبيق على األسعار األصلية

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-10-17

2019-06-26

2021-01-25

نحن في معهد سفارنا للتدريب نقر بتقديم
املنتجات والخدمات املذكورة أدناه لجميع
املوظفين اإلماراتيين العاملين في القطاع الخاص -
دورات اللغة  -دورة اإلدارة  -برامج املهارات اللينة -
 - IELTSعلم املنطق وسلسلة التوريد  -دورات خصم  %40على جميع الدورات
الفردية
تكنولوجيا املعلومات

معهد سفارنا للتدريب

عيادة كوكونا للتجميل للرجال والنساء االستفادة
من العمليات الجراحية التجميلية السريعة
ً
افتتحت كوكونا مؤخرا مركز جراحة كوكونا
الجراحي في شارع الوصل  ،بجوار الفرع الرئيس ي.
لها امتداد للمركز الذي يقدم الخدمات الجراحية خصم  ٪ 25على إجراءات طب
األسنان
للمرض ى الخارجيين لعمالئها املتنامية

عيادة كوكونا للتجميل

رايتا للسفر هي شركة إلدارة الوجهات متكاملة
الخدمات .نحن متخصصون في صياغة الخدمات
املتعلقة بالسفر حسب امليزانية املرصودة حسب
الطلب ونقدم خدمات التأشيرات وحجز الفنادق
وتأجير السيارات ورحالت مشاهدة املعالم
السياحية ورحالت السفاري الصحراوية و مايس خصم  % 50على قيمة الفاتورة
الكلية
وحزم اإلجازات

راينا تورز

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,الوصل
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

جميع الخصومات قابلة
للتطبيق على األسعار األصلية

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2019-06-26

2021-01-24

أفضل املمارسات اليونانية لتقويم األسنان في
جميرا دبي توفر تبييض األسنان في قشرة هوليوود
سمايل في دبي

على إجراءات األسنان 50 ٪
.الروتينية

مركز كوكونا للتجميل للرجال والنساء االستفادة
من العمليات الجراحية التجميلية السريعة
ً
افتتحت كوكونا مؤخرا مركز جراحة كوكونا
الجراحي في شارع الوصل  ،بجوار الفرع الرئيس ي.
لها امتداد للمركز الذي يقدم الخدمات الجراحية
للمرض ى الخارجيين لعمالئها املتنامية.

خصم  ٪ 20على الجراحة
التجميلية

فريق محترف لركوب الدراجات (يو.س ي.أي)
القارية في دبي األمارات العربية املتحدة .يتنافس
الفريق في دوائر (يو.س ي.أي) القارية

خصم  ٪5على الحرم الجامعي
بالم ديزرت بالم

عيادة هيلينك لالسنان

عيادة كوكونا للتجميل

املاجد للسفر والسياحة

دبي ,دبي ,النهدة األولى

تعليم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-22

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2021-01-24

2019-06-27

يقدم مركز النيل شهادات الدبلومات الثانوية
والدبلوم العالي في إدارة األعمال

.على جميع الخدمات 20 ٪

نحن مثلك نحن ندفع أنفسنا لتجاوز منطقة
الراحة الخاصة بنا .بينما قد يكون اآلخرون راضين
عن تصنيع آالت أفضل ،فإننا نقوم بتصميم
سيارات تدفعك لتحدي حدود ما هو ممكن
ً
إنسانيا .التكنولوجيا لتعزيز حواسك .التصميم
الذي يتطلب استجابة .األداء الذي يثير دقات ك70ماي /19ي %1 11ك70
لوكس
قلبك .نقلك إلى األمام .هذا ما يدفعنا

مركز النيل

السيارات العربية -
إنفينيتي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

سيارات

نسبة الخصم

العرض ساري فقط على -
ك(60كيوب)
ماي/19س3ر%71ك60لوك
س سينسوري ,س
3ر%71ك60لوكس
سينسوري,س 3ر%71ك60
ريد
سبورت+بروأكتف+إنتس-1 2
املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية-3 .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-06-27

نحن مثلك نحن ندفع أنفسنا لتجاوز منطقة
الراحة الخاصة بنا .بينما قد يكون اآلخرون راضين
عن تصنيع آالت أفضل ،فإننا نقوم بتصميم
سيارات تدفعك لتحدي حدود ما هو ممكن
ً
إنسانيا .التكنولوجيا لتعزيز حواسك .التصميم
الذي يتطلب استجابة .األداء الذي يثير دقات خصم  ٪1على املركبة املذكورة
في الشروط واألحكام
قلبك .نقلك إلى األمام .هذا ما يدفعنا

السيارات العربية -
إنفينيتي

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

فريق محترف لركوب الدراجات (يو.س ي.أي)
القارية في دبي األمارات العربية املتحدة .يتنافس
الفريق في دوائر (يو.س ي.أي) القارية

خصم  ٪5على تجربة
الجيروسكوب مارينا

املاجد للسفر والسياحة

فريق محترف لركوب الدراجات (يو.س ي.أي)
القارية في دبي األمارات العربية املتحدة .يتنافس
خصم  ٪5على منطقة الصحراء املاجد للسفر والسياحة
الفريق في دوائر (يو.س ي.أي) القارية

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,السطوة
دبي ,دبي ,دبي
عجمان ,عجمان ,عجمان

تسوق

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-24

2021-01-18

فريق محترف لركوب الدراجات (يو.س ي.أي)
القارية في دبي األمارات العربية املتحدة .يتنافس
الفريق في دوائر (يو.س ي.أي) القارية

متجر الراقية للمجوهرات الرائعة والحساسة في
 ، 22 ، 21 ، 18واملاس واللؤلؤ.

خصم  ٪5على السقوط في
النخلة

خصم  %25على ساعات
سويس تايم وبومونت

املاجد للسفر والسياحة

مجوهرات الجوهرة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

سيارات

نسبة الخصم

:الخصم ساري فقط على -
%ك 3.0 50ماي :19ك1 531
ك3.0 50ل لوكس و خشب
أيضا ك %1 533ك3.0 50ل
لوكس والحساسات والرؤية
والخشب  .1املطالبة خصم
أبشر في منفذ الشريك قبل
.يتم إنشاء مشروع القانون2 .
العروض غير صالحة بالتزامن
 ،مع أي صفقات أخرى
العروض الخاصة  ،والترقيات
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-06-27

نحن مثلك نحن ندفع أنفسنا لتجاوز منطقة
الراحة الخاصة بنا .بينما قد يكون اآلخرون راضين
عن تصنيع آالت أفضل ،فإننا نقوم بتصميم
سيارات تدفعك لتحدي حدود ما هو ممكن
ً
إنسانيا .التكنولوجيا لتعزيز حواسك .التصميم
الذي يتطلب استجابة .األداء الذي يثير دقات خصم  ٪1على املركبة املذكورة
في الشروط واألحكام
قلبك .نقلك إلى األمام .هذا ما يدفعنا

السيارات العربية -
إنفينيتي

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

أبوظبي ,العين ,وسط املدينة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

فريق محترف لركوب الدراجات (يو.س ي.أي)
القارية في دبي األمارات العربية املتحدة .يتنافس
الفريق في دوائر (يو.س ي.أي) القارية

خصم  ٪ 5على تجربة القفز
جنبا الى جنب

املاجد للسفر والسياحة

تأسست "حديقة الحيوانات بالعين" في عام 1968
على يد املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،مؤسس الدولة .و هي وجهة عائلية
مثالية توفر تجارب وخبرات ترفيهية وتعليمية
ضمن بيئة طبيعية مفتوحة .واليوم ،يرتاد
الحديقة زوار من جميع األعمار الكتشاف الحياة
البرية فيها واالستمتاع بيوم مميز يحفل بمختلف
أوجه املرح واملغامرة ،حيث تكون الفرصة متاحة
أمامهم الستكشاف مجموعتنا الكبيرة من
الحيوانات التي تضم أكثر من  4000حيوان .خصم  ٪ 30على تذاكر سفاري حديقة الحيوانات بالعين

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-01-18

2019-07-01

نحن نقدم صيانة وخدمات التكييف للفلل
واملباني والشركات والشركات والشقق والوحدات
السكنية والشقق أو األفراد الذين يحتاجون إلى
التكييف والصيانة والخدمات

الخدمات  - :طب العائله  -طب الجلدية العام و
التجميلي  -طب االطفال  -الجراحه التجميليه -
عالج االوعية الدموية و جراحة االوردة  -طب
النساء و التوليد  -عالجات الليزر (ازالة الشعر
بالليزر)  -العنايه بالبشرة التغذية

خصم  ٪50على الصيانة
والعقود السنوية

خصم  %20على جميع(
العالجات الطبيه املقدمه فى
العيادة (خارج تغطية التامين

ايزي اي س ي ألنظمة
تكييف الهواء

عيادة شماع كلينيك

أبوظبي ,العين ,وسط املدينة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-01-24

2019-07-01

تأسست "حديقة الحيوانات بالعين" في عام 1968
على يد املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،مؤسس الدولة .و هي وجهة عائلية
مثالية توفر تجارب وخبرات ترفيهية وتعليمية
ضمن بيئة طبيعية مفتوحة .واليوم ،يرتاد
الحديقة زوار من جميع األعمار الكتشاف الحياة
البرية فيها واالستمتاع بيوم مميز يحفل بمختلف
أوجه املرح واملغامرة ،حيث تكون الفرصة متاحة
أمامهم الستكشاف مجموعتنا الكبيرة من
الحيوانات التي تضم أكثر من  4000حيوان.

خصم  ٪30على اهال للترفيه

الخدمات  - :طب العائله  -طب الجلدية العام و
التجميلي  -طب االطفال  -الجراحه التجميليه -
خصم خاص على  %50على
عالج االوعية الدموية و جراحة االوردة  -طب
النساء و التوليد  -عالجات الليزر (ازالة الشعر عالجات العنايه بالبشره و ازالة
الشعر بالليزر
بالليزر)  -العنايه بالبشرة التغذية

حديقة الحيوانات بالعين

عيادة شماع كلينيك

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-07

:الخصم ساري فقط على -
ك 2.0 50ماي :19ك52أ
 +ك  2.0 50لوكس 1.5%
خشب  .1املطالبة خصم
أبشر في منفذ الشريك قبل
.يتم إنشاء مشروع القانون2 .
العروض غير صالحة بالتزامن
 ،مع أي صفقات أخرى
العروض الخاصة  ،والترقيات
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2021-01-07

2019-06-27

نحن رويال استيتكا مجمع طبي نعمل على اعادة
التأهيل طب األسنان العام \التجميلي وخدمات
الرعايه في االمارات العربيه املتحده

خصم على جميع 30%
الخدمات

نحن مثلك نحن ندفع أنفسنا لتجاوز منطقة
الراحة الخاصة بنا .بينما قد يكون اآلخرون راضين
عن تصنيع آالت أفضل ،فإننا نقوم بتصميم
سيارات تدفعك لتحدي حدود ما هو ممكن
ً
إنسانيا .التكنولوجيا لتعزيز حواسك .التصميم
خصم  ٪ 1.5على السيارة
الذي يتطلب استجابة .األداء الذي يثير دقات
املذكورة في الشروط واألحكام
قلبك .نقلك إلى األمام .هذا ما يدفعنا

مجمع رويال استيتيكا
الطبي

السيارات العربية -
إنفينيتي

أبوظبي ,العين ,وسط املدينة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

تأسست "حديقة الحيوانات بالعين" في عام 1968
على يد املغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،مؤسس الدولة .و هي وجهة عائلية
مثالية توفر تجارب وخبرات ترفيهية وتعليمية
ضمن بيئة طبيعية مفتوحة .واليوم ،يرتاد
الحديقة زوار من جميع األعمار الكتشاف الحياة
البرية فيها واالستمتاع بيوم مميز يحفل بمختلف
أوجه املرح واملغامرة ،حيث تكون الفرصة متاحة
أمامهم الستكشاف مجموعتنا الكبيرة من
الحيوانات التي تضم أكثر من  4000حيوان .خصم  ٪30على تذاكر الفنانين حديقة الحيوانات بالعين

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الشمالي

سيارات

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

:نقدم  ٪ 1.5صالحة على - ،
 ك 30ماي - 19ك31أ  -ك30 ك31س -ك - 30ك32ف30ف العرض ساري فقط
على لوكس بريموم بالك سيتي
املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

ستكون الخصومات صالحة
فقط خالل فترة االتفاق

2021-12-31

2019-06-27

2019-06-26

نحن مثلك نحن ندفع أنفسنا لتجاوز منطقة
الراحة الخاصة بنا .بينما قد يكون اآلخرون راضين
عن تصنيع آالت أفضل  ،فإننا نقوم بتصميم
سيارات تدفعك لتحدي حدود ما هو ممكن
ً
إنسانيا .التكنولوجيا لتعزيز حواسك .التصميم
خصم  ٪ 1.5على السيارة
الذي يتطلب استجابة .األداء الذي يثير دقات
املذكورة في الشروط واألحكام
قلبك .نقلك إلى األمام .هذا ما يدفعنا

السيارات العربية -
إنفينيتي

دي او س ي اي بي هي شركة رائدة في تقديم خدمات
الرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة سريع النمو .نحن
نقدم إلى حد بعيد مجموعة شاملة من الخدمات خصم  ٪5على الخدمات الطبية
بما في ذلك الصيدليات والعيادات ومراكز التغذية (لن يكون ً
ساريا على مشتريات صيدلية لولو دي او س ي
اي بي
التأمين)
في جميع أنحاء اإلمارات.

دبي ,دبي ,القصيص الصناعية
األولى

طب

نسبة الخصم

قد ال تكون الخصومات
سارية خالل الترويج العام
واملنتجات ذات األسعار
الخاصة

2021-12-31

دبي ,دبي ,مردف

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2019-06-26

2021-01-24

2021-01-24

دي او س ي اي بي هي شركة رائدة في تقديم خدمات
الرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة سريع النمو .نحن خصم  ٪ 8على غير األدوية مثل
العناية بالشعر والعناية
نقدم إلى حد بعيد مجموعة شاملة من الخدمات
صيدلية لولو دي او س ي
بالبشرة والفيتامينات
بما في ذلك الصيدليات والعيادات ومراكز التغذية
اي بي
واملكمالت الغذائية.
في جميع أنحاء اإلمارات.

تقدم عيادة بيال فيتا لألسنان مجموعة من
الخدمات للحفاظ على صحة األسنان  ،من
عمليات التنظيف واالمتحانات الروتينية.

ً
خصيصا
عيادة الفي هي عيادة تجميلية مصممة
تركز على العناية بالبشرة والعناية بالشعر
والعناية بالجسم .نحن متخصصون في عالجات
الوجه  ،إزالة الشعر بالليزر  ،القشور  ،ديرمابين ،
ب.ر.ب  ،حشو البوتوكس  ،تجميد الدهون
والجراحة التجميلية

خصم  ٪ 55على جميع عالج
األسنان

خصم يصل إلى  ٪ 90على
الخدمات

مركز بيال فيتا الطبي

عيادة الفي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

جناتي هي مكان يمكن للنساء االتصال به والبحث
عن معلومات محددة حول التقنيات الشاملة
لضمان الدافع والطاقة في كل جانب من جوانب
حياتهم .لدينا فريق من املتخصصين املتخصصين
في الصحة واللياقة البدنية والجمال والعافية
بهدف مساعدة النساء على خلق التوازن الصحيح
بين العمل والحياة .نريد أن نقدم لك التوجيه
والثقة التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة
الرفاهية الخاصة بك من خالل حياتك كما امرأة
وندعوك إلى "احتضان املرأة الخاصة بك" بأكثر
الطرق صحة .نود أن نقدم لك التوجيه والثقة
التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة الرفاهية
الخاصة بك من خالل حياتك كامرأة ودعوتك إلى
"احتضان املرأة الخاصة بك" في أصح طريقة
ممكن

خصم  ٪ 10على املنتجات
املعروضة

جنتي للسيدات ونادي
صحي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

جناتي هي مكان يمكن للنساء االتصال به والبحث
عن معلومات محددة حول التقنيات الشاملة
لضمان الدافع والطاقة في كل جانب من جوانب
حياتهم .لدينا فريق من املتخصصين املتخصصين
في الصحة واللياقة البدنية والجمال والعافية
بهدف مساعدة النساء على خلق التوازن الصحيح
بين العمل والحياة .نريد أن نقدم لك التوجيه
والثقة التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة
الرفاهية الخاصة بك من خالل حياتك كما امرأة
وندعوك إلى "احتضان املرأة الخاصة بك" بأكثر
الطرق صحة .نود أن نقدم لك التوجيه والثقة
التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة الرفاهية
الخاصة بك من خالل حياتك كامرأة ودعوتك إلى
"احتضان املرأة الخاصة بك" في أصح طريقة
ممكن.

خصم  ٪ 30على سبا أبيض
مانيكير وباديكير

جنتي للسيدات ونادي
صحي

دبي ,دبي ,النهدة األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

عيادة الدكتوره ندى حمزه متخصص في التوليد
وأمراض النساء والعقم في مهمة لتوفير رعاية
صحية عالية الجودة لنساء دبي واإلمارات العربية
املتحدة .شاغلنا هو صحتك الجيدة  ،والتي هي
نتاج للتفاعل بين جميع أنظمة الجسم  ،وليس
فقط الجهاز التناسلي .هذا هو السبب في زيارتك
األولى تشمل التاريخ الطبي الكامل والفحص
البدني .إنه ال يخدم فقط الكشف عن األمراض
املرتبطة أو غير املتوقعة  ،ولكنه يخدم كخط
أساس ي لالمتحانات املستقبلية.

عيادة الدكتوره ندى حمزه

عيادة الدكتوره ندى
حمزه

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

جناتي هي مكان يمكن للنساء االتصال به والبحث
عن معلومات محددة حول التقنيات الشاملة
لضمان الدافع والطاقة في كل جانب من جوانب
حياتهم .لدينا فريق من املتخصصين املتخصصين
في الصحة واللياقة البدنية والجمال والعافية
بهدف مساعدة النساء على خلق التوازن الصحيح
بين العمل والحياة .نريد أن نقدم لك التوجيه
والثقة التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة
الرفاهية الخاصة بك من خالل حياتك كما امرأة
وندعوك إلى "احتضان املرأة الخاصة بك" بأكثر
الطرق صحة .نود أن نقدم لك التوجيه والثقة
التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة الرفاهية
الخاصة بك من خالل حياتك كامرأة ودعوتك إلى احصل على خصم  ٪ 30على
عالج الشعر عند شراء عالج
"احتضان املرأة الخاصة بك" في أصح طريقة
الحمام.
ممكن

جنتي للسيدات ونادي
صحي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةشراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2022-01-24

2021-01-24

جناتي هي مكان يمكن للنساء االتصال به والبحث
عن معلومات محددة حول التقنيات الشاملة
لضمان الدافع والطاقة في كل جانب من جوانب
حياتهم .لدينا فريق من املتخصصين املتخصصين
في الصحة واللياقة البدنية والجمال والعافية
بهدف مساعدة النساء على خلق التوازن الصحيح
بين العمل والحياة .نريد أن نقدم لك التوجيه
والثقة التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة
الرفاهية الخاصة بك من خالل حياتك كما امرأة
وندعوك إلى "احتضان املرأة الخاصة بك" بأكثر
الطرق صحة .نود أن نقدم لك التوجيه والثقة
التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة الرفاهية
الخاصة بك من خالل حياتك كامرأة ودعوتك إلى احصل على حصتين للياقة أو
"احتضان املرأة الخاصة بك" في أصح طريقة أكوا ً
مجانا عند شراء  5حصص
للياقة أو أكوا
ممكن.

جنتي للسيدات ونادي
صحي

دبي ,دبي ,دبي

صحة

خصم ثابت

العرض ايضا يشمل  ،عالج
للشعر بمزيج من لوريال باور
 ،قص الشعر وتسريحه ،
مانيكير بالليمون العضوي
وعالج األظاف  -املطالبة
بخصم أبشر قبل إنشاء
الفاتورة في املحل - .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2022-01-24

2021-01-24

جناتي هي مكان يمكن للنساء االتصال به والبحث
عن معلومات محددة حول التقنيات الشاملة
لضمان الدافع والطاقة في كل جانب من جوانب
حياتهم .لدينا فريق من املتخصصين املتخصصين
في الصحة واللياقة البدنية والجمال والعافية
بهدف مساعدة النساء على خلق التوازن الصحيح
بين العمل والحياة .نريد أن نقدم لك التوجيه
والثقة التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة
الرفاهية الخاصة بك من خالل حياتك كما امرأة
وندعوك إلى "احتضان املرأة الخاصة بك" بأكثر
الطرق صحة .نود أن نقدم لك التوجيه والثقة
التي تحتاجها ملساعدتك في تحقيق خطة الرفاهية
الخاصة بك من خالل حياتك كامرأة ودعوتك إلى
سعر خاص ملزيج عالج السبا
"احتضان املرأة الخاصة بك" في أصح طريقة
مقابل  1000درهم فقط
ممكن.

جنتي للسيدات ونادي
صحي

أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

2019-06-27

2019-06-27

السيارات التي يمكنها التفكير والتواصل والتعلم
والتنبؤ وإعادة الشحن والقيام بكل ش يء كشريك.
إنها نيسان للتنقل الذكي ،وهي مجموعة من
التقنيات املتقدمة التي تخلق طريقة جديدة تماماً
للقيادة تمنحك راحة البال  ،وتفتح تجارب جديدة
 ،وتوصلك بالعالم الخاص بك ومن حولك .وصل
مستقبل القيادة .إنه أمر مثير.

خصم  ٪25على قطع الغيار
فقط

السيارات العربية  -نيسان

السيارات التي يمكنها التفكير والتواصل والتعلم
والتنبؤ وإعادة الشحن والقيام بكل ش يء كشريك.
إنها نيسان للتنقل الذكي ،وهي مجموعة من
التقنيات املتقدمة التي تخلق طريقة جديدة ً
تماما
للقيادة تمنحك راحة البال  ،وتفتح تجارب جديدة
 ،وتوصلك بالعالم الخاص بك ومن حولك .وصل خصم  ٪2على إجمالي الفاتورة(
السيارات العربية  -نيسان
نيسان بترول فقط(
مستقبل القيادة .إنه أمر مثير.

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الظيت الجنوبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد
العروض سارية على باثفايندر
و 307زد

2021-12-31

أبوظبي ,العين ,الجاهلي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-27

2019-07-01

السيارات التي يمكنها التفكير والتواصل والتعلم
والتنبؤ وإعادة الشحن والقيام بكل ش يء كشريك.
إنها نيسان للتنقل الذكي  ،وهي مجموعة من
التقنيات املتقدمة التي تخلق طريقة جديدة تماماً
للقيادة تمنحك راحة البال  ،وتفتح تجارب جديدة
 ،وتوصلك بالعالم الخاص بك ومن حولك .وصل %خصم على إجمالي الفاتورة (2
السيارات العربية  -نيسان
باثفايندر و,370د(
مستقبل القيادة .إنه أمر مثير.

التدريب على إدارة اللغات التدريب على تكنولوجيا
خصم  ٪ 20على جميع خدماتنا
املعلومات

معهد املنهل الثقافي
والكمبيوتر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املطاوعة

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

شوكوالتة وحلويات الضيافة هي عالمة تجارية
فاخرة للشوكوالتة وتعمل في مجال بيع
الشوكوالتة والحلويات والوجبات الخفيفة منذ
عام  .1991نحن نفخر بتميز ومهارة جميع
إبداعاتنا وفي الخدمة الفردية التي نقدمها لجميع
عمالئنا  .خدماتنا هي لجميع املناسبات وخاصة
تلك املهمة مثل حفالت الزفاف والعطالت
واملشاركة ووالدات األطفال .كما أننا نتجاوز
باستمرار التوقعات املتعلقة بإهداء الشركات
ونقدم أفكار هدايا على مدار السنة لكبرى شركات
طيران اإلمارات .تخصصنا إلى جانب الشوكوالتة
الفاخرة لدينا هو الحلويات والوجبات الخفيفة
املذهلة وذات الجودة العالية بجانب العبوة التي
ً
خصيصا لعمالئنا.
يمكن تصنيعها

خصم  ٪ 30على البضائع
املختارة

الضيافة للشوكوالته
والحلويات والوجبات
الخفيفة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

تتمثل رؤية كلية أبوظبي لإلدارة في أن تصبح املعهد
الرائد ً
عامليا للتعليم العالي في دولة اإلمارات
العربية املتحدة ومنطقة الخليج  ،حيث تقدم
شهادات إدارة عليا في نظام بيئي رياديً .
نظرا ألننا
عامليا في اقتصاد جديد ً
دخلنا ً
تماما  ،فإنه يتبع
ً
منطقيا أننا بحاجة إلى نهج جديد تماما في اإلدارة.
عندما يعتمد االقتصاد القديم على اإلنتاج
والعمل  ،يعتمد االقتصاد الجديد على املعرفة
واالبتكار .على هذا النحو  ،سيتعين على املديرين
أن يتعلموا اإلبداع  ،والتكيف  ،واالبتكار .بمعنى
آخر  ،سيتعين على املديرين أن يصبحوا رواد
أعمال .من خالل تثقيف الطالب ليصبحوا مديري
مشاريع  ،فإننا نهدف إلى تلقين الخريجين بطريقة
فريدة من التفكير والعمل الذي ينطبق على أي خصم  ٪ 20على الخدمات ذات
الوقت املحدود
قطاع أو مبادرة.

خدمات الهندسة املعمارية والتخطيط العمراني
والتصميم الداخلي وهندسة البناء وخدمات
االستشارات اإلدارية

خصم  ٪ 20على سعر السوق

كلية أبوظبي لإلدارة

الهالل لالستشارات
الهندسية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,املنارة

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2019-06-27

2021-01-24

السيارات التي يمكنها التفكير والتواصل والتعلم
والتنبؤ وإعادة الشحن والقيام بكل ش يء كشريك.
إنها نيسان للتنقل الذكي ،وهي مجموعة من
التقنيات املتقدمة التي تخلق طريقة جديدة تماماً
للقيادة تمنحك راحة البال  ،وتفتح تجارب جديدة خصم  %3من شامل الفاتورة
 ،وتوصلك بالعالم الخاص بك ومن حولك .وصل على (ماكسيما /كيكس /إكس-
السيارات العربية  -نيسان
تريل)
مستقبل القيادة .إنه أمر مثير.

نحن مزود إقليمي مزدهر للرعاية الصحية  ،يخدم
كل من املجتمعات املحلية والدولية املقيمة في
دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل توفير
خدمات شخصية.

خصم  %20على جميع
الخدمات

مركز الزهراء الطبي

دبي ,دبي ,املنارة

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة 2 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،عروض
خاصة  ،عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استبدالها للنقد

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2019-06-27

2021-01-24

نيسان للتنقل الذكي  ،هي مجموعة من التقنيات
املتقدمة التي تخلق طريقة جديدة ً
تماما للقيادة
تمنحك راحة البال  ،وتفتح لك تجارب جديدة ،
وتوصلك إلى عاملك ومن حولك .وصل مستقبل خصم  ٪ 2على إجمالي الفاتورة
في ساني و سانترا و ألتيما السيارات العربية  -نيسان
القيادة .إنه أمر مثير.

نحن متخصصون في عالج جميع أنواع مشاكل
الشعر واألظافر الجلدية وأمراض الجلد .عالجات
الليزر لدينا  ،بي بي الو (شد الوجه والجسم) ،
إزالة الدهون غير الجراحية  ،ليزر لعالج ندبات
حب الشباب  ،إزالة عالمات التمدد  ،البهاق
والصدفية وإزالة الوشم .تشمل اإلجراءات
الجمالية لدينا البوتوكس والحشو والتقشير
الكيميائي والكريستال  ،وتقوية الجلد وميزوثيرابي احصل على عرض خاص لتكبير مركز الدكتور كميل
 ،لتجديد شباب الجلد وتساقط الشعر  ،وعالج الشفاه أو الحشو أو البوتوكس الرستم للجلد والعالج
بالليزر
مقابل  999درهم فقط
الذقن املزدوجة والهيدرماتشيال

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

2021-01-18

2021-01-18

يمكنك ً
أيضا االستمتاع بالرماية  ،املجهزة بأحدث
املعدات واملدربين الشخصيين املؤهلين .يلبي
النادي جميع مستويات الرماة  ،بمن فيهم أولئك
الذين يشعرون أنهم ليسوا مستعدين بعد ،
وكذلك أولئك الذين يعتقدون أنهم ولدوا من
أجله .مجموعة رماية الحديقة هي مجموعة
مترا ألولئك الذين يريدون ً
خارجية بطول ً 25
تحديا خصم يصل إلى  ٪ 20في دورة
ً
الرماية
إضافيا.

نادي الشارقة للغولف
والرماية

يمكنك ً
أيضا االستمتاع بالرماية  ،املجهزة بأحدث
املعدات واملدربين الشخصيين املؤهلين .يلبي
النادي جميع مستويات الرماة  ،بمن فيهم أولئك
الذين يشعرون أنهم ليسوا مستعدين بعد ،
وكذلك أولئك الذين يعتقدون أنهم ولدوا من
أجله .مجموعة رماية الحديقة هي مجموعة
مترا ألولئك الذين يريدون ً
خارجية بطول ً 25
تحديا
إضافياً.

نادي الشارقة للغولف
والرماية

خصم يصل إلى  ٪ 20في
مجموعة الرماية

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,الورقاء الرابعة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-18

2021-01-24

يعتبر منتزه الشارقة للرماية أحد أفضل منتزهات
كرة الطالء في املنطقة حيث يضع معايير عاملية
مشهورة .لذلك سواء كنت تبحث عن حدث
مشترك أو معذرة إلطالق النار على أصدقائك أو
ربما بعيد ميالد خاص بطفلك  ،ينبغي أن تكون
نادي الشارقة للغولف
خصم يصل إلى  ٪ 25على
والرماية
إجمالي الفاتورة على كرة الطالء
البينت بول هي أول مكاملة لالتصال.

دعنا نساعدك على االستمتاع بحفل زفاف
خصم  ٪30على العبوات
أحالمك  ،مع مجموعة من  3باقات زفاف لجميع
امليزانيات  ،يديرها فريقنا الخبير في إدارة األعراس .الذهبية والفضية والبرونزية

قاعات البيت املتوحد

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-18

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

العرض غير صالح للبيع أو 1.
.بالتزامن مع أي عرض آخر2 .
املطالبة خصم الخصم في
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .3 .العروض غير
صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،وعروض
خاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية4 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استبدالها للنقد

2025-12-31

2021-01-18

2019-06-27

تتوفر مجموعة واسعة من أماكن االجتماعات في
نادي الشارقة للغولف والرماية  ،من املريح
والعملي إلى الفخامة والرفاهية .سواء أكانت ندوة
ً
اجتماعا ً
عائليا  ،فإن اختيارنا من
كبيرة أو
القاعات واملطاعم يضمن أن يكون لدينا ما
يناسبك .تم تجهيز مرافق املؤتمرات لدينا بطاوالت
ذات سعات مختلفة واتصال باألنترنت دون
انقطاع ودعم صوتي مرئي وإضاءة قابلة للتعديل.

خصم يصل إلى  ٪ 25على
إجمالي الفاتورة في املؤتمر

فرنييه تمثل أرقى املجوهرات اإليطالية .تتأثر
املجموعة اإلبداعية في شكلها باالتجاهات في الفن
املعاصر .يؤكد تصميمه املتميز للغاية على القطع
ً
املصنوعة ً
يدويا باعتبارها استكشافا ابتكارًيا
خصم  ٪ 20على إجمالي الفاتورة
للنسبة والخط ؛ السطح والهيكل.

نادي الشارقة للغولف
والرماية

فرنييه

دبي ,دبي ,القرهود

تعليم

نسبة الخصم

يجب ملء جميع متطلبات-
 القبول للبرنامج املحدداملطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,عود ميثاء

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ًنقدا4 .
العروض غير صالحة بالتزامن
مع أي عروض أخرى في املطعم

2025-12-31

2021-01-24

2021-10-17

التعليم العالي لدرجة البكالوريوس واملاجستير  +منحة دراسية  ٪ 25على رسوم
التعليم فقط
التدريب املنهي واالستشارات

يقدم مطعم كا تير ً
مكانا ً
حيويا ينضح بالسحر
ر
االستعماري  ،ويقدم قائمة دولية لذيذة بما في
ذلك األطباق البريطانية املفضلة واألطباق الشهية
في بيئة مريحة وغير رسمية .استمتع باألطباق
املميزة مثل اإلفطار طوال اليوم وعشاء الشواء
األصيل أثناء مشاهدة أكبر املباريات الرياضية على
الهواء مباشرة.

خصم  ٪20على املأكوالت
واملشروبات

كلية الدار الجامعية

مطعم كارتر  -وافي

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

تم تسمية منتجع وسبا املرجان على اسم جزيرة
ّ
املخصصة للبلورية  ،وهو أول
املرجان الغنية
أرخبيل من صنع اإلنسان يتكون من  4جزر خالبة
على شكل املرجان  ،ويطل على مناظر بحرية خالبة
خالبة ملياه الخليج العربي املتأللئة .يقدم منتجع
منتجع وسبا املرجان املصمم من موريش معايير ال
تشوبها شائبة من الخدمة إلى جانب األسلوب
املميز الذي يعكس تراثه العربي وتقليد الضيافة.
تعد الوجهة األحدث واألكثر جاذبية للمنتجع في
أس الخيمة ً
ً
حقيقيا لتجربة السياحة ذات
مكانا
ر
املستوى العاملي في بيئة تكمل فيها الضيافة
العربية ثقافتنا الودية .هذا املنتجع الخالي من
الكحول هو مكان مخصص للهدوء والرفاهية
ويوفر التفرد والهدوء.

خصم  %20في المار سبا

منتجع وسبا جزيرة
املرجان

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

تم تسمية منتجع وسبا املرجان على اسم جزيرة
ّ
املخصصة للبلورية  ،وهو أول
املرجان الغنية
أرخبيل من صنع اإلنسان يتكون من  4جزر خالبة
على شكل املرجان  ،ويطل على مناظر بحرية خالبة
خالبة ملياه الخليج العربي املتأللئة .يقدم منتجع
منتجع وسبا املرجان املصمم من موريش معايير ال
تشوبها شائبة من الخدمة إلى جانب األسلوب
املميز الذي يعكس تراثه العربي وتقليد الضيافة.
تعد الوجهة األحدث واألكثر جاذبية للمنتجع في
أس الخيمة ً
ً
حقيقيا لتجربة السياحة ذات
مكانا
ر
املستوى العاملي في بيئة تكمل فيها الضيافة
العربية ثقافتنا الودية .هذا املنتجع الخالي من
الكحول هو مكان مخصص للهدوء والرفاهية
ويوفر التفرد والهدوء.

خصم  %20على األغذية
واملشروبات

منتجع وسبا جزيرة
املرجان

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

تم تسمية منتجع وسبا املرجان على اسم جزيرة
ّ
املخصصة للبلورية  ،وهو أول
املرجان الغنية
أرخبيل من صنع اإلنسان يتكون من  4جزر خالبة
على شكل املرجان  ،ويطل على مناظر بحرية خالبة
خالبة ملياه الخليج العربي املتأللئة .يقدم منتجع
منتجع وسبا املرجان املصمم من موريش معايير ال
تشوبها شائبة من الخدمة إلى جانب األسلوب
املميز الذي يعكس تراثه العربي وتقليد الضيافة.
تعد الوجهة األحدث واألكثر جاذبية للمنتجع في
أس الخيمة ً
ً
حقيقيا لتجربة السياحة ذات
مكانا
ر
املستوى العاملي في بيئة تكمل فيها الضيافة
العربية ثقافتنا الودية .هذا املنتجع الخالي من
الكحول هو مكان مخصص للهدوء والرفاهية خصم  ٪ 20على أفضل سعر
للغرفة املتاحة
ويوفر التفرد والهدوء.

منتجع وسبا جزيرة
املرجان

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

يسري العرض على موديل
العبايات مقابل  1000درهم
أو أكثر

2022-01-24

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

2021-01-24

2021-10-12

جيالتو عباية هي واحدة من أكثر العالمات
التجارية ً
نجاحا في عالم العبايات في اإلمارات
عال من الخبرة
العربية املتحدة  ،وتتمتع بمستوى ٍ
والكفاءة املهنية  ،اكتسبتها من خالل رحلتها
الطويلة في األعمال التجارية على مدار السنوات
العشر املاضية (تأسست في عام  .)1998تهدف
جيالتو إلى تلبية متطلبات العمالء عالية الجودة
من اإلناث الخليجيات اللواتي يبحثن ً
دائما عن
خصم  ٪40على العبايات
تصاميم أزياء غير معتادة وفريدة من نوعها.
جيالتو معروفة بأفكارها اإلبداعية واالستثنائية النموذجية مقابل  1000درهم
أو أكثر.
لتلبية متطلبات هذه الفئة من العمالء.

لجميع أنواع عالج األسنان وإجراءات التجميل.

خصم  %10على مستحضرات
التجميل وتقويم األسنان

جيالتو عباية

مركز دنتكير لطب
االسنان

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

تسوق

نسبة الخصم

غير ساري مع أي عرض 1.
ترويجي آخر .2 .ال يشمل هذا
العرض كارتييه وفريد وتوم
فورد وكارل زايس

2022-01-24

2021-10-12

2021-01-24

2021-01-24

لجميع أنواع عالج األسنان وإجراءات التجميل.

خصم  %20على طب األسنان
الروتيني

مركز تجميل نساي للعناية بالشعر ,العناية
باألظافر,ميك أب حمام مغربي  ,مساج  ,فيشيل
وإزالة الشعر

على جميع الخدمات 15%

املهمة :تقديم أفضل الخدمات في املجال البصري
لجميع العمالء باملهارات والكفاءة املطورة في جميع
جوانب البصريات .الرؤية :تطوير مهنة البصريات
وفق معايير الجودة العالية.

خصم  ٪ 10على 41/5000
جميع العدسات الالصقة

مركز دنتكير لطب
االسنان

مركز باتشولي للتجميل

ألفا للنظارات

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

تسوق

نسبة الخصم

غير ساري مع أي عرض 1.
ترويجي آخر .2 .ال يشمل هذا
العرض كارتييه وفريد وتوم
فورد وكارل زايس

2022-01-24

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

تسوق

نسبة الخصم

غير ساري مع أي 112/5000
عرض ترويجي آخر .ال يشمل
هذا العرض كارتييه وفريد
وتوم فورد وكارل زايس

2022-01-24

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

تسوق

نسبة الخصم

غير ساري مع أي عرض
ترويجي آخر .كارتييه  ،توم
فورد وكارل زايس غير مدرجة
في هذا العرض

2022-01-24

2021-01-24

2021-01-24

2021-01-24

املهمة :تقديم أفضل الخدمات في املجال البصري
خصم  ٪ 25على جميع
لجميع العمالء باملهارات والكفاءة املطورة في جميع
جوانب البصريات .الرؤية :تطوير مهنة البصريات العدسات الالصقة التجميلية
(امللونة)
وفق معايير الجودة العالية.

ألفا للنظارات

املهمة :تقديم أفضل الخدمات في املجال البصري
خصم  ٪30على اإلطارات
لجميع العمالء باملهارات والكفاءة املطورة في جميع البصرية والنظارات الشمسية
جوانب البصريات .الرؤية :تطوير مهنة البصريات باستثناء كارتييه وفريد وتوم
فورد
وفق معايير الجودة العالية.

ألفا للنظارات

املهمة :تقديم أفضل الخدمات في املجال البصري
لجميع العمالء باملهارات والكفاءة املطورة في جميع خصم  ٪ 25على العدسات
جوانب البصريات .الرؤية :تطوير مهنة البصريات البصرية باستثناء عدسات كارل
زايس
وفق معايير الجودة العالية.

ألفا للنظارات

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

دبي ,دبي ,هور العنز شرق

تسوق

نسبة الخصم

غير ساري مع أي عرض
ترويجي آخر كارتييه  ،فريد
توم فورد وكارل زايس غير
مدرجة في هذا العرض

2022-01-24

2019-06-25

2021-01-24

توجه إلى وسط سكي دبي الداخلي واستمتع
بمنطقة سنو بارك الساحرة طاملا تريد .لفة أسفل
املنحدرات في كرة الثلج العمالقة الكرة األرضية،
وركوب الزالجات ،ومشاهدة موكب البطريق.

درهم سلوب سيزن 170
ساعاتين ( للبالغين )

املهمة :تقديم أفضل الخدمات في املجال البصري
خصم  ٪30على اإلطارات
لجميع العمالء باملهارات والكفاءة املطورة في جميع البصرية والنظارات الشمسية
جوانب البصريات .الرؤية :تطوير مهنة البصريات باستثناء كارتييه وفريد وتوم
فورد
وفق معايير الجودة العالية.

سكي دبي

ألفا للنظارات

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2019-06-25

توجه إلى وسط سكي دبي الداخلي واستمتع
بمنطقة سنو بارك الساحرة طاملا تريد .لفة أسفل
املنحدرات في كرة الثلج العمالقة الكرة األرضية،
وركوب الزالجات ،ومشاهدة موكب البطريق.

ً
درهما على مجموعة 195
دروس لألطفال

سكي دبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2019-06-25

توجه إلى وسط سكي دبي الداخلي واستمتع
بمنطقة سنو بارك الساحرة طاملا تريد .لفة أسفل
املنحدرات في كرة الثلج العمالقة الكرة األرضية،
وركوب الزالجات ،ومشاهدة موكب البطريق.

درهم على مجموعة 215
الدروس للبالغين

سكي دبي

دبي ,دبي ,البرشاء األولى
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

الخصومات غير سارية في 1.
العطالت الرسمية والعطالت
العيد  .2الخصومات سارية في
عطلة نهاية األسبوع  .3بطاقة
ابشر للسماح بحد أقص ى 6
إدخاالت بما في ذلك حامل
البطاقة .4 .يجب على
املوظف تقديم بطاقة بطاقة
أبشر او التطبيق سارية
املفعول لالستفادة من
.العرض ملن لهم ولضيوفه5 .
ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية
.أو عروض أو أحداث أخرى 6
ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

2025-12-31

2019-06-25

الخصومات غير سارية في العطالت الرسمية 1.
والعطالت العيد  .2الخصومات سارية في عطلة
نهاية األسبوع  .3بطاقة ابشر للسماح بحد أقص ى
إدخاالت بما في ذلك حامل البطاقة .4 .يجب 6
على املوظف تقديم بطاقة بطاقة أبشر او
التطبيق سارية املفعول لالستفادة من العرض ملن
لهم ولضيوفه .5 .ال يسري العرض مع أي
خصومات أو عروض ترويجية أو عروض أو
أحداث أخرى  .6ال يمكن استبدال الخصومات
مقابل النقد

خصم  380درهم على على
تذكرة سنو املتميزة

سكي دبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-25

2019-06-25

عيادة جراحات تجميلية على الوجه ,االنف ,االذن
الخارجية  ,الجفون  ,الشفتين  ,و شفط الدهون

خصم  %30على عالجات
السمنة

بيفيرلي هيلز مركز طبي
لجراحة اليوم الواحد

بيفيرلي هيلز مركز طبي
عيادة جراحات تجميلية على الوجه ,االنف ,االذن
الخارجية  ,الجفون  ,الشفتين  ,و شفط الدهون خصم  %30على خدمات الليزر لجراحة اليوم الواحد

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-25

2019-06-25

عيادة جراحات تجميلية على الوجه ,االنف ,االذن
الخارجية  ,الجفون  ,الشفتين  ,و شفط الدهون

عيادة جراحات تجميلية على الوجه ,االنف ,االذن
الخارجية  ,الجفون  ,الشفتين  ,و شفط الدهون

خصم  %15على العمليات
التجميلية

خصم  %30على خدمات
الديرما

بيفيرلي هيلز مركز طبي
لجراحة اليوم الواحد

بيفيرلي هيلز مركز طبي
لجراحة اليوم الواحد

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل يتم إنشاء
مشروع القانون .2 .العروض
غير صالحة بالتزامن مع أي
صفقات أخرى  ،العروض
الخاصة  ،والترقيات وخالل
.العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها للنقد

2022-01-24

2019-06-25

2021-01-24

عيادة جراحات تجميلية على الوجه ,االنف ,االذن
الخارجية  ,الجفون  ,الشفتين  ,و شفط الدهون

الشوكوالتة والحلويات لجميع املناسبات

خصم  %40على خدمات
االسنان

خصم  %20من قيمة الفاتورة

بيفيرلي هيلز مركز طبي
لجراحة اليوم الواحد

انجوي للشكوالتة

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع مركز السيارات
.املذكورة على القسيمة2 .
ينصح الحجوزات .3 .ال يمكن
دمج العروض أو استخدامها
مع أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العروض إال
.مرة واحدة

2022-01-25

2021-01-25

أعد السيارة إلى أيام مجدها باستخدام سمارت
أوتو .نحن نقوم بكل أنواع السيارات بالتفصيل
مثل التفصيل الداخلي  ،والتلميع بالشمع ،
والتفاصيل الخارجية  ،والطالء بالنانو الخزفي
والطالء بالزجاج .تعال لزيارتنا للحصول على
عرض أسعار خاص.

استمتع بخصم  %30على
عرض تلميع السيارة

سمارت أوتو

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

موقع الكتروني

ينطبق الخصم على أسعار 1.
تأجير السيارات فقط  ،ولن
يتم تطبيق الخصم على
.التأمين واإلضافات األخرى2 .
الخصم غير صالح بالتزامن
.مع أي عرض آخر من يوروكار
العرض ساري حتى 3. 31
مايو 2020

2021-12-31

2019-06-25

يوروكار هي واحده من شركات تاجير السيارات"
الرائدة في العالم مع شبكه من أكثر من 6000
املواقع في أكثر من  140بلدا مختلفا .نحن واحده
من شركات تاجير السيارات املوص ي بها بشده في
توفير الخدمات القياسية الدولية  ،تاجير
السيارات واالعمال التجارية التاجير .تقدم
يوروكار دبي لعمالءها سجال حافال باالعمال منذ
مع خدماتها الدولية في التاجير وتاجير 1976 ،
أكثر من  14فرعا في iالسيارات .تشغل يوروكار دبي
جميع انحاء دبي وفي االمارات الشمالية .لدينا
أسطول واسع من أحدث املركبات بدءا من
االقتصاد إلى السيارات الفاخرة .توفير خدمات
مختلفه مثل اإليجارات اليومية والقصيرة
والطويلة األجل .لدينا مركز خدمه مجهزه تجهيزا
".كامال و  24ساعة املساعدة علي الطريق

م  ٪40على أسعار تأجير
السيارات معينة في دبي
واالمارات الشمالية

يوروبكار دبي  -دبي لتأجير
السيارات

دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

سيارات

موقع الكتروني

ينطبق الخصم على أسعار 1.
تأجير السيارات فقط  ،ولن
يتم تطبيق الخصم على
.التأمين واإلضافات األخرى2 .
الخصم غير صالح بالتزامن
.مع أي عرض آخر من يوروكار
العرض ساري حتى 3. 31
مايو 2020

2021-12-31

2019-06-25

يوروكار هي واحده من شركات تاجير السيارات"
الرائدة في العالم مع شبكه من أكثر من 6000
املواقع في أكثر من  140بلدا مختلفا .نحن واحده
من شركات تاجير السيارات املوص ي بها بشده في
توفير الخدمات القياسية الدولية  ،تاجير
السيارات واالعمال التجارية التاجير .تقدم
يوروكار دبي لعمالءها سجال حافال باالعمال منذ
مع خدماتها الدولية في التاجير وتاجير 1976 ،
السيارات .تشغل يوروكار دبي أكثر من  14فرعا في
جميع انحاء دبي وفي االمارات الشمالية .لدينا
أسطول واسع من أحدث املركبات بدءا من
االقتصاد إلى السيارات الفاخرة .توفير خدمات
خصم  ٪40على أسعار تأجير
مختلفه مثل اإليجارات اليومية والقصيرة
يوروبكار دبي  -دبي لتأجير
السيارات معينة في دبي
والطويلة األجل .لدينا مركز خدمه مجهزه تجهيزا
السيارات
واالمارات الشمالية
".كامال و  24ساعة املساعدة علي الطريق

دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

سيارات

موقع الكتروني

ينطبق الخصم على أسعار 1.
تأجير السيارات فقط  ،ولن
يتم تطبيق الخصم على
.التأمين واإلضافات األخرى2 .
الخصم غير صالح بالتزامن
.مع أي عرض آخر من يوروكار
العرض ساري حتى 3. 31
مايو 2020

2021-12-31

2019-06-25

يوروكار هي واحده من شركات تاجير السيارات"
الرائدة في العالم مع شبكه من أكثر من 6000
املواقع في أكثر من  140بلدا مختلفا .نحن واحده
من شركات تاجير السيارات املوص ي بها بشده في
توفير الخدمات القياسية الدولية  ،تاجير
السيارات واالعمال التجارية التاجير .تقدم
يوروكار دبي لعمالءها سجال حافال باالعمال منذ
مع خدماتها الدولية في التاجير وتاجير 1976 ،
أكثر من  14فرعا في iالسيارات .تشغل يوروكار دبي
جميع انحاء دبي وفي االمارات الشمالية .لدينا
أسطول واسع من أحدث املركبات بدءا من
االقتصاد إلى السيارات الفاخرة .توفير خدمات خصم  %15علي أسعار تأجير
السيارات العامة علي اإلنترنت
مختلفه مثل اإليجارات اليومية والقصيرة
والطويلة األجل .لدينا مركز خدمه مجهزه تجهيزا في جميع انحاء العالم (ماعدا يوروبكار دبي  -دبي لتأجير
السيارات
كندا وأمريكا)
".كامال و  24ساعة املساعدة علي الطريق

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

مطاعم

يجب أن يكون عنصر 1.
.مجاني بقيمة مساوية أو أقل
صالحة لتناول الطعام 2.
فقط .3 .ال يمكن الجمع بين
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال للبيع أو
التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .7 .ال
يمكن استرداد قيمة العرض
إال مرة واحدة من خالل
شراء واحدة احصل على
.تطبيق أبشر
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-24

يقع بي شاورما في ميدان جزيرة الريم مارينا ،
ويقدم مجموعة واسعة من أطباق الشرق أوسط
التقليدية بمظهر عصري الغنية .تشمل القائمة
كل ش يء من املزة والسلطات والشاورما إلى جانب
الفطائر اللذيذة والحلويات .يمكنكم اختيار تناول
الطعام في الفندق  ،نوفر ً
أيضا الوجبات الجاهزة
وخدمات التوصيل.

اشترى بيتزا و احصل على
ً
واحدة مجانا

بى شاورما

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

مطاعم

يجب أن يكون عنصر 1.
.مجاني بقيمة مساوية أو أقل
صالحة لتناول الطعام 2.
فقط .3 .ال يمكن الجمع بين
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .7 .ال
يمكن استرداد قيمة العرض
إال مرة واحدة من خالل
شراء واحدة احصل على
.تطبيق أبشر
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-24

يقع بي شاورما في ميدان جزيرة الريم مارينا ،
ويقدم مجموعة واسعة من أطباق الشرق أوسط
التقليدية بمظهر عصري الغنية .تشمل القائمة
كل ش يء من املزة والسلطات والشاورما إلى جانب
الفطائر اللذيذة والحلويات .يمكنكم اختيار تناول
أيضا الوجبات الجاهزة اشترى  1واحصل على ً 1
الطعام في الفندق  ،نوفر ً
مجانا
من وجبة الكومبو
وخدمات التوصيل.

بى شاورما

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-24

يوفر منتجع راديسون بلو الشارقة  305غرفه مع
خصم  %15علي جميع الغرف
اطالله مذهله علي الخليج العربي.

فندق راديسون بلو
الشارقة

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

موقع الكتروني

للحجز  ،تفضل بزيارة 1.
https://ho.hotelexpress.com/absher#sear
واستخدم الرمز ch
الخصم غير "absher19". 2.
صالح خالل أيام العطل
الرسمية .3 .ال يمكن الجمع
بين الخصم أو استخدامه مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .ال يمكن تحويل
الخصم أو إلغاؤه أو رده .5 .ال
يجوز نسخ الخصم أو إعادة
توزيعه ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .6 .ال يمكن
استرداد قيمة العرض إال مرة
واحدة .7 .تطبق شروط
.وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-23

يقدم الفندق الرائد في العالم ألعضاء ابشر خصم
يصل إلى  ٪50في أكثر من  10آالف فندق حول
العالم.

دخول مجاني إلى النظام (بقيمة
 25يورو) يصل الخصم إلى ٪60

هوتيل اكسبريس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

ال يمكن الجمع بين 1.
القسائم أو استخدامها
باالقتران مع أي عروض أو
خصومات أخرى .2 .ال يمكن
استخدام قسيمة العرض
أثناء العطالت الرسمية .3 .ال
يمكن نقل القسائم أو إلغائها
أو ردها .4 .ال يسمح بنسخ أو
إعادة توزيع القسائم ألي
غرض يشمل وال يقتصر على
،البيع أو اإلتجار أو املبادلة
إال في حالة تحديد ما يخالف
ذلك .5 .يمكن االستفادة من
قسيمة العرض مرة واحدة
فقط .6 .تطبق شروط
شراء واحدة احصل على
.وأحكام الشريك
الثانية مجانا

2025-12-31

2019-06-23

نادي فيغور  8الصحي لديها صالة رياضية مجهزة
ً
ً
تجهيزا كامال مع أحدث املعدات .يقع في الطابق 19
مع إطاللة بانورامية على أفق أبوظبي أثناء التمرين
 ،وسيقوم املدربون الشخصيون لدينا باملساعدة
شراء  1و احصل على  1مجانا
في أي نشاط رياض ي إضافي  ،ويمكنهم تصميم
برامج تدريب مخصصة لتناسب احتياجاتك على  3أشهر 6 ،أشهر أو  1سنة
عضوية نادي رياض ي
الخاصة.

نادي فيغور  8الصحي

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
.املجاني بقيمة مساوية أو أقل
صالحة لتناول الطعام 2.
فقط .3 .ال يمكن الجمع بين
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
شراء واحدة احصل على أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
.ينص على خالف ذلك
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-23

يقع بي شاورما في ميدان جزيرة الريم مارينا ،
ويقدم مجموعة واسعة من األطباق الشرق أوسط
التقليدية بمظهر عصري الغنية .تشمل القائمة
كل ش يء من املازة والسلطات والشاورما إلى جانب
الفطائر اللذيذة والحلويات .يمكنكم اختيار تناول
أيضا الوجبات الجاهزة اشترى  1واحصل على  1مجاناً
الطعام في الفندق  ،نوفر ً
من وجبة الكومبو
وخدمات التوصيل.

بى شاورما

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

موقع الكتروني

للحجز  ،اتصل على 1.
+971507080453. 2.
العروض غير صالحة خالل
أيام العطل الرسمية .3 .ال
يمكن الجمع بين العرض أو
استخدامه مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .ال يمكن
تحويل العرض أو إلغاؤه أو
رده .5 .ال يجوز نسخ العروض
أو إعادة توزيعها ألي غرض
من األغراض  ،على سبيل
املثال ال الحصر  ،البيع أو
التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .6 .ال
يمكن استرداد قيمة العروض
إال مرة واحدة .7 .تطبق
.شروط وأحكام الشريك8 .
رمز الفداء متاح فقط أثناء
.التسجيل عبر اإلنترنت

2021-12-31

2019-06-23

يعد تيك ترنرز الرائد في مجال التكنولوجيا
وديناميكي في صناعة السفر .عندما يتعلق األمر
بتكنولوجيا املعلومات والتطبيق في قطاع السفر ،
فإن خبراء تيك ترنرز مجهزون بشكل فريد في
خصم %10على باقات السفر
لإلدارة التطوير والتسليم.

تيك ترنرز

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

سياحة و سفر

موقع الكتروني

للحجز  ،اتصل على 1.
+971507080453. 2.
العروض غير صالحة خالل
أيام العطل الرسمية .3 .ال
يمكن الجمع بين العرض أو
استخدامه مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .ال يمكن
تحويل العرض أو إلغاؤه أو
رده .5 .ال يجوز نسخ العروض
أو إعادة توزيعها ألي غرض
من األغراض  ،على سبيل
املثال ال الحصر  ،البيع أو
التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .6 .ال
يمكن استرداد قيمة العروض
إال مرة واحدة .7 .تطبق
.شروط وأحكام الشريك8 .
رمز الفداء متاح فقط أثناء
.التسجيل عبر اإلنترنت

2021-12-31

2019-06-23

يعد تيك ترنرز الرائد في مجال التكنولوجيا
وديناميكي في صناعة السفر .عندما يتعلق األمر
بتكنولوجيا املعلومات والتطبيق في قطاع السفر ،
خدمة نقل مجانية للسفر في
فإن خبراء تيك ترنرز مجهزون بشكل فريد في
جميع الباقات
لإلدارة التطوير والتسليم.

تيك ترنرز

دبي ,دبي ,الوصل

مطاعم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-23

2019-06-23

تأسست ايرث كافيه في عام  ، 1989وتعتبر على
نطاق واسع أول شركة لتحميص البن في أمريكا
تقدم قهوة من اإلرث الطبيعي فقط .نختار كل
موسم أجود أنواع الحبوب من املزارعين لدينا -
نختار بعناية نسبة صغيرة فقط من املحصول
الذي يمثل نكهة وخصائص القهوة املوسمية
الرائعة .يتغير مظهر نكهة مزيجنا من موسم إلى
آخر  -حيث يقدم ً
دائما خصائص جديدة ومثيرة.
جميع أنواع القهوة العضوية لدينا عبارة عن
مجموعة صغيرة محمصة باستخدام تقنيات
سرية ومبتكرة في التحميص واملزج التي طورناها ،
إلعطاء القهوة كامل إمكاناتها من حيث العمق
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
وتعقيد النكهة

ويجمع هذا املكان املوجود في الردهة بين الراحة
التي يوفرها تناول الطعام في الداخل والشعور
ّ
باالنتعاش مع مساقط املياه في الهواء الطلقُ .يقدم
هذا املطعم بوفيه اإلفطار املمتاز في الصباح ،وهو
يضم ما لذ وطاب من الوجبات األخرى اللذيذة
ً
عالوة على قائمة طعام انتقائية.

خصم  ٪15على مطعم فولز

ايرث كافيه

فندق راديسون بلو
الشارقة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

ترفيه

يجب أن تكون الجلسة 1.
.مجانية بنفس املدة أو أقل2 .
يجب االستفادة من جلسة
مجانية في نفس اليوم .3 .ال
يمكن الجمع بين العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العرض إال مرة
واحدة .8 .تطبق شروط
شراء واحدة احصل على
.وأحكام الشريك
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-22

ً
سيصبح اللعب أكثر مرحا في عالم الفنون
واإلبداع الذي سيكتشفه طفلك في عالم كيدز
فاكتوري حيث بإمكانه تصنيع أكثر من مئة قطعة
اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
باستخدام الخشب واملعدن والشمع والورق
علي مصنع بيكر املدهش
والصابون والخزف تحت إشراف محترف

كيدز فاكتوري

عجمان ,عجمان ,عجمان

ترفيه

نسبة الخصم

ال تسري العروض بالتزامن1.
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية او خالل العطالت
الرسمية.2 .هذا الخصم غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها.3 .هذا الخصم غير
قابلة للنسخ و إعادة توزيعها
ألي غرض من األغراض
عملية االسترداد لهذا4.
.الخصم فقط مرة وحدة

2021-12-31

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

نسبة الخصم

صالحة لتناول داخل1.
الطعام فقط.2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية او
.خالل العطالت الرسمية
هذا الخصم غير قابلة3.
.للتحويل وال يمكن استردادها
هذا الخصم غير قابلة4.
للنسخ و إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض .5عملية
االسترداد لهذا الخصم فقط
.مرة وحدة

2021-12-31

2019-06-22

2019-06-22

لن تكون األيام على الشاطئ هي نفسها مع أول
حديقة مائية عائمة في عجمان .استمتع
بأصدقائك وعائلتك لقضاء يوم من املرح
والضحك واألوقات الطيبة في اكوا بونس  ،وهو
أحدث مركز للعب املياه في فيرمونت عجمان.

تم تصميم الكهف الرياضة البار و املطبخ لتقليد
مخبأ تحت األرض  ،ويقدم تجربة سينمائية مثالية
ملشاهدة األحداث الرياضية الحية على شاشات
كبيرة .يمكن للضيوف توقع األطباق املصممة
ً
خصيصا إليقاظ الحواس البدائية للطعام
ومثالية للمشاركة.

خصم  %20علي اكوا بونس

خصم  %20على املشروبات

فندق فيرمونت عجمان

فندق فيرمونت عجمان

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة خصم أبشر في 1.
منفذ الشريك قبل إنشاء
الفاتورة .2 .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .3 .العروض غير
قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-06-18

2019-06-18

خصم  %50على سعر تأجير
جميع السيارات اليومية
واألسبوعية

دايموند ليس

ي فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار .هذه املنشأة املذهلة ،التي
تضم وسائل راحة فندقية بما في ذلك برنامج
وناد صحي وقاعات
لألطفال وحديقة مائية ٍ
اجتماع ،مثالية للعائالت واألزواج واملسافرين من خصم  %20علي جميع الغرف
و املطاعم و سبا
حد سواء.
رجال األعمال على ٍ

ريتز كارلتون

خدمة دياموندليز يقدم أسطول حصري من
السيارات يقودها سائق وغيرها

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

موقع الكتروني

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-18

املزود الرائد إلقامة الفنادق في جميع أنحاء العالم
 ،حيث تقدم خدمات الحجز عبر شبكتها الخاصة
من املواقع اإللكترونية ومراكز االتصال الهاتفية.
يوفر للمسافرين ً
واحدا من أكبر اختيارات اإلقامة
على الشبكة  ،بما في ذلك الفنادق املستقلة وكبرى
ً
سالسل الفنادق  ،فضال عن الخدمة الذاتية في
أكثر من مئات اآلالف من الفنادق حول العالم.
ً
توفر الشركة مصدرا للتسوق من مكان واحد
لسعر الفندق ووسائل الراحة والتوافر  ،كما أنها
متخصصة في توفير أماكن إقامة للمسافرين
خالل فترات البيع.

خصم  ٪10على حجوزات
الفنادق

هوتلز.كوم

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

موقع الكتروني

للحجز  ،تفضل بزيارة 1.
www.holidayme.com ،
وحدد فندقك  /عطلتك
 ABSHER10وأضف رمز
الفداء الخاص بـ أبشر أثناء
.التسجيل في صفحة الخروج
ً
تلقائيا
.سيتم تطبيق الخصم
الخصم املطبق هو شقة 2.
.تصل إلى  400درهم10 ٪ 3 .
ال يمكن دمج العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .ال يمكن
نقل العروض أو إلغاؤها أو
ردها .5 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .6 .ال
يمكن استرداد قيمة العرض
إال مرة واحدة أثناء التسجيل
عبر اإلنترنت على موقع
.الشركاء

2021-12-31

2019-06-18

تقدم خدمات السفر املتكاملة هوليدي مي.كوم
بدءا من عطالت ،الفنادق ،الرحالت الجوية
واألنشطة للعمالء في جميع أنحاء الشرق األوسط.
إنه أول موقع إلكتروني في املنطقة يسمح بالراحة
للحجز عبر اإلنترنت عروض العطالت .يمكن
للعمالء االختيار من بين  400عرض.

خصم  ٪10على اإلجازات
والفنادق

هلودي مي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

موقع الكتروني

ال يمكن الجمع بين هذا 1.
الخصم أو استخدامه مع أي
عروض أو خصومات أخرى أو
.خالل أيام العطل الرسمية
ال يمكن نقل هذا الخصم 2.
أو إلغاؤه أو رده .3 .ال يجوز
نسخ هذا الخصم أو إعادة
.توزيعه ألي تبادل أغراض4 .
ال يمكن استرداد هذا الخصم
إال مرة واحدة .5 .أدخل رمز
االسترداد السترداد قيمة
.العرض على موقع الشركاء

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل-
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 وال يمكن استردادها ًنقدا
يعتمد العرض على مدى توفر
الغرف

2022-01-24

2019-06-18

2021-01-24

خدمة مدفوعة من تتيح للعمالء الحاصلين على
العضوية الذهبية الحصول على طعام ومشروبات
مجانية أثناء الطلب من املطاعم والبارات
الشريكة .تقتصر خدمة على طلبات تناول العشاء
فقط وغير متوفرة للتسليم.

منتجع الحبتور بولو هو أول منتجع مستوحى من
الفروسية في العالم ،ويقدم مستوى هادئ من
التطور إلى مدينة عاملية املستوى ذات موقع مثالي

خصم  %20على عضوية
الذهبية

خصم  %50على الغرف

زوماتو

الحبتور بولو ريسورت

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-18

2019-06-18

يقع الفندق الرائد الذي يحمل اسم الحبتور في
دبي وهو أكثر املواقع ً
سحرا على شاطئ البحر
ويقع بالقرب من مرس ى دبي النابض بالحياة
ويسهل الوصول إليه من األنشطة العديدة التي
تقدمها دبي الكبرى وهو مثالي لكل من األعمال
والفعاليات يحتوي الفندق على  446غرفة
وأجنحة واسعة

يقع الفندق في موقع مركزي على كل من شارع
الشيخ زايد وقناة دبي املائية ويضم  1004غرفة
ً
ضيوف بما في ذلك  142جناحا تحت العالمة
التجارية الرائدة فنادق ومنتجعات هيلتون

خصم  %50على الغرف و
االجنحة

خصم  %25على الغرف و
االجنحة

الحبتور جراند ريسورت

هيلتون الحبتور سيتي

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-31

2021-10-12

2021-10-12

يقدم لك الصفا بوفيه من املأكوالت التي
ستساعدك على االستيقاظ في مختلف مناطق
العالم بفضل األذواق الفريدة والغنية الطازجة .خصم  %20على اجمالي الفاتورة

يعكس دون كورليوني الروح اإليطالية والرومانسية
مع إضافة املأكوالت اإليطالية األصيلة والتقليدية
إلى دبي .مع ديكور غير يعطى الضيف االنطباع
بأنه تم نقله إلى روما وميالنو وحتى البندقية في
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
دفعة واحدة

مطعم الصفا

دون كورليوني

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2019-06-18

2019-06-17

فندق بوتيكي من فئة  4نجوم في قلب املدينة مع
ً
ما مجموعه  334غرفة وجناحا سيكون هناك
العديد من منافذ الطعام واملشروبات التي
ستشمل إحياء املأكوالت القديمة مطعم األسد
األحمر ودون كورليوني اإليطالي

خصم  %25على الغرف
واألجنحة

ً
نظرا ألن النسيم اللطيف ينعطف فوق الواحة ،
فهو املكان املثالي لالستمتاع بمشروب بارد من
العصير الطازج من قائمتنا املصممة لتلبية حمام
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
السباحة

فندق ميتروبولتين

أويسيس

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-12

2019-06-17

يعتبر جريل بيت في منتجع ونادي الحبتور للبولو
هو أفضل شرائح اللحم مع قطع لحم مشوية
بطيئة ومختارة بدقة  ،يختارون اللحم مفصولين
بعناية عن طريق امللمس والشكل ويشوونه مع
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
األخشاب التي تحافظ على النكهات

ذا جريل بيت

تم تصميم لعبة هورس انر هوند في منتجع ونادي
الحبتور للبولو حول ساحة فناء مع مطبخ مفتوح
مركزي حيث يتم إعداد التاباس واملسطحات مما
يخلق أجواء مليئة بالطاقة يتميز التراس في الهواء
الطلق بالفعاليات الرياضية وموسيقى الفالمنكو
التي تضيف إلى شعور شارع برشلونة النابض
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
بالحياة

هورس & هوند

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-12

2019-06-17

أطلق عليه مصطلح بيكوك ايللي لتصوير املتنزه
اليومي لألعيان من خالل األعمدة األصلية التي
تربط فنادق ذا ولدروف و ذا استوريا في مدينة
نيويورك تقليد مستمر حتى اليوم بيكوك اييلي هي
صالة أنيقة يحتفل بها كمكان لرؤيته ومشاهدته خصم  %20على اجمالي الفتاورة

ً
مطعما ً
يعتبر ميزيري
فاخرا يتميز بتفاصيل
أرابيسك  ،وهو مطعم الطعام الرئيس ي والدورف
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
أستوريا دبي بالم جميرا

بيكوك اييلي

ميزيري

دبي ,دبي ,نخلة جميرا

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-10-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل  -2ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2021-10-12

2019-06-17

تقع واحة بجانب املسبح في قلب منطقة بالم
افنيو األنيقة في الفندق  ،وتوفر للضيوف أجواءً
أنيقة ومريحة ومأكوالت تعكس ساحل البحر
خصم  %20على اجمالي الفاتورة
األبيض املتوسط

بالم افنيو

يقدم املطعم الطعام األنيق طوال اليوم مجموعة
واسعة من األطباق العاملية على مدار الساعة.
أطباق املطبخ املفتوح املعدة لطلب البيتزا الطازجة
من األفران اللذيذة الحارة املطبوخة مباشرة من
خيارات سلطة تندور الصحية اللذيذة وعدادات
الحلوى مع الشوكوالتة املتدفقة ً
مجانا باإلضافة
ً
إلى اآليس كريم املصنوع منزليا  ،يوفر البار املريح
أيضا ً
ً
مكانا ر ً
ائعا لتناول كوكتيل في أي وقت من
خصم  %20على اجمالي الفاتورة الضيافة جراند كيتشن
النهار أو الليل

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-25

2021-01-25

يقع فندق أندرياس على الواجهة البحرية الرائعة
ملجموعة منتجع الحبتور جراند أوتوجراف ،
ويدعوك إلى اإلقامة واالستمتاع بأجواء أنيقة.
جديدا ً
ً
ً
ً
وأنيقا ،
داخليا
تصميما
تشمل امليزات اآلن
خصم  %20على إجمالي قيمة
واملياه الزرقاء الكريستالية لبركة السباحة
ً
الفاتورة
املوسعة حديثا  ،وشرفة نخيلنا املتناثرة.

يقع أندرياس على الواجهة البحرية الرائعة
ملجموعة منتجع الحبتور جراند أوتوجراف،
ويدعوك إلى اإلقامة واالستمتاع بأجواء أنيقة.
جديدا ً
ً
ً
ً
وأنيقا ،
داخليا
تصميما
تشمل امليزات اآلن
خصم  %20على إجمالي قيمة
واملياه الزرقاء الكريستالية لبركة السباحة
ً
الفاتورة
املوسعة حديثا  ،وشرفة نخيلنا املتناثرة.

أندرياس

أندرياس

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-25

2021-01-25

يقع في جانب حمام السباحة في منطقة املنتجع ،
يجعلك مطعم لوسيانوس الرومانس ي والريفي من
أفضل املطاعم في دبي مارينا .تناول العشاء بين
مجموعة الطعام الداخلية أو الفريسكو تحت
أشجار النخيل  ،حيث نقدم مجموعة رائعة من
خصم  %20على إجمالي قيمة
األطباق األصيلة بما في ذلك املقبالت والبيتزا
الفاتورة
الطازجة واملعكرونة واآليس كريم محلي الصنع.

مهرجان نابض بالحياة للمكسيك الحديثة وأمريكا
الالتينية في قلب مدينة الحبتور .زوكو هو بار
عصري ومليء بالحيوية ومطعم للكوكتيل وصالة
تقدم األطباق الكالسيكية التي تم تخيلها إلى جانب خصم  %20على إجمالي قيمة
الفاتورة
املشروبات الالتينية والتقطير.

لوسيانوس

زوكو

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2019-06-17

2021-01-25

مهرجان نابض بالحياة للمكسيك الحديثة وأمريكا
الالتينية في قلب مدينة الحبتور .زوكو هو بار
عصري ومليء بالحيوية ومطعم للكوكتيل وصالة
تقدم األطباق الكالسيكية التي تم تخيلها إلى جانب خصم  %20على إجمالي قيمة
الفاتورة
املشروبات الالتينية والتقطير.

زوكو

ونحن على استعداد لتحقيق الرغبة الشديدة في
آكل اللحوم الخاصة بك من قلب التطور األحدث
واألكثر إثارة! انضم إلينا ً
يوميا في ذا سيتي قريل
للحصول على أغنى تجربة لتناول الطعام في جنوب
إفريقيا! تم تصميمه بشكل فريد مع ديكور متطور
ومجموعة واسعة من األطباق الجنوب أفريقية مع
ملسة عصرية ونكهات مكثفة ومجموعة سخية من
اللحم البقري الفاخر .يقع في أتريوم في مدينة خصم  %20على إجمالي قيمة
الفاتورة
الحبتور  ،إنه موعد العشاء!

ذا سيتي قريل

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

يختار الطهاة في السوق املكونات الغذائية
املوسمية  ،مما يزيد من استخدامهم لوصفاتنا.
اختيار الطهاة هو جوهر السوق .مع مجموعة
واسعة من األطعمة العاملية  ،املطبوخة بذكاء ،
اختر االنغماس في النكهات املفضلة لديك  ،مع
التركيز على الصحة.

خصم  %20على إجمالي قيمة
الفاتورة

مطعم فريد من نوعه وحديث في حانة أمريكية ،
حيث يمثل ً
ً
مكانا ر ً
ومركزا
ئيسيا للطعام والشراب
لنشاط الفندق .قاعة للطعام تتمحور حول البار
 ،حيث يتم تحريك الكوكتيالت املصنوعة ً
يدويا ،
ويتم رسم الخمر  ،وتمرير األطباق  ،مما يشجع خصم  %20على إجمالي قيمة
الفاتورة
الضيوف على املشاركة واملشاركة.

ذا ماركت

ريبز أند بروز

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

ً
مالذا ً
مثاليا للهروب من صخب املدينة
يعد لي باتيو
الصاخبة  ،وهو مالذ خارجي محاط بأشجار
الزيتون وامليزات املائية .تقدم القائمة مجموعة
من النكهات الشرق أوسطية األصيلة املليئة
باإللهام العاملي .تتوفر نكهات الشيشة ً
أيضا بما في خصم  %20على إجمالي قيمة
الفاتورة
ذلك التوقيع (خلطة لي باتيو).

لي باتيو

يقع وورلد كت ستيك هاوس ضمن مساحة أنيقة
من الخشب الداكن الطبيعي  ،ومصابيح اإلضاءة
الساحرة  ،واألثاث املنجد من الجلد  ،ويقدم
األطباق األمريكية املفضلة لشرائح اللحم مع ملسة
عصرية .تعد اللحوم الفاخرة ومجموعة متنوعة
من املأكوالت البحرية والكوكتيالت املصنوعة خصم  %20وورلد كت ستيك
ً
هاوس
يدويا بتجربة ال تنس ى لتناول الطعام.

وورلد كت ستيك هاوس

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,بني ياس
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة ياس
أبوظبي ,العين ,الدهماء
دبي ,دبي ,مردف
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

صحة

نسبة الخصم

هذا الخصم ساري من 1.
األحد إلى األربعاء .2 .الخصم
غير صالح خالل وقت الذروة
مثل  4أيام قبل كل من ،
العيد ورأس السنة"
الجديدة" .الخصم مخصص
.فقط ألعضاء أبشر3 .
لتخفيض الخصم  ،يجب على
أعضاء أبشر تقديم الفداء
الخاص بهم .4 .ال يجوز
الجمع بين الخصم مع
العروض والخصومات
والباقات األخرى .5 .يسري
الخصم لسنة واحدة تبدأ من
مايو  2019حتى  14مايو 15
2020.

2021-12-31

2019-06-13

بدات الصالونات داشنخ نيلز في أبو ظبي منذ
 ، 2008وتقدم خدمات وتقنيات ال مثيل لها  ،وقد
تطورت الصاالت إلى تجربه الجمال كاملة املعروفة
اليوم بأسم ""داشنج"" .ومع  9صاالت للتجميل
ورؤية عامليه  ،اصبحت صالون داشنخ للتجميل
رائدة في االمارات" .

خصم  %15علي الخدمات

بيداشنج بيوتي صالون

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

لالستفادة من العرض  ،يجب
على العضو األقدم تقديم
عرض صالح صالح لعضو
واحد في ابشر باإلضافة إلى 4
أشخاص مرافقة العروض
غير صالحة مع أي عروض أو
عروض ترويجية أخرى هذا
العرض غير قابل للتحويل وال
يمكن استبداله ً
نقدا ً
بدءا من
 1يناير  ، 2018وتخضع
جميع العروض لضريبة
القيمة املضافة (ضريبة
القيمة املضافة) ً
وفقا لقانون
دولة اإلمارات العربية املتحدة
حيث ال يقدم ابشر ضمانات
وال يتحمل أي التزام أو
مسؤولية فيما يتعلق
باملنتجات والخدمات التي
تقدمها الشركة الشريكة
تطبق شروط وأحكام شركة
مبادرة ابشر

2022-01-25

2021-01-25

سم األسنان :قسم متعدد التخصصات وخاصة
على تصميم االبتسامة .زراعة األسنان بأعلى
التقنيات قسم األطراف الصناعية واألعصاب
والجراحة وجميع عالجات األسنان للبالغين
واألطفال يتميز القسم باألشعة السينية قسم
األمراض الجلدية :ويشمل الليزر الحديثة متعددة
التخصصات واستخدامات إلزالة الشعر والعناية
بالبشرة مثل الوحمات والندبات واألصباغ واملسام
واألوعية الدموية والوشم وشد الجلد وإزالة
التجاعيد وتجديد شباب الجلد  ،كما تستخدم
أجود املواد الطبية وأحدث الحشوات والبوتوكس
ومنتجات عالج البشرة املتخصصة باإلضافة إلى
نحت الجسم وتنحيفه

خصومات تصل %40

مركز داماس الطبي

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

سنان لالستشارات الهندسية هي شركة معمارية
وتصميم تقع في دبي  ،اإلمارات العربية املتحدة.
فريقنا مكرس إلنتاج تصاميم عالية الجودة
اجتماعيا ً
ً
وبيئيا للسلطات املحلية
مسؤولة
والعمالء املجتمعيين والقطاعين العام والخاص.
يتم عملنا في مجموعة متنوعة من اإلعدادات  ،خصم  ٪15على رسوم مراحل
اإلشراف
من تصميم املباني إلى األحياء واملناطق الحضرية

سنان لالستشارات
الهندسية

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

هذا الخصم ساري من 1.
األحد إلى األربعاء .2 .الخصم
غير صالح خالل وقت الذروة
مثل  4أيام قبل كل من ،
العيد ورأس السنة"
الجديدة" .الخصم مخصص
.فقط ألعضاء أبشر3 .
لتخفيض الخصم  ،يجب على
األعضاء تقديم بطاقة أو
.بطاقة الهوية الخاصة بهم4 .
ال يجوز الجمع بين الخصم
مع العروض والخصومات
والباقات األخرى .5 .يسري
الخصم ملدة عام واحد ً
بدءا
من  15مايو  2019حتى 14
.مايو 2020

2021-12-31

2019-06-13

بدات الصالونات داشنخ نيلز في أبو ظبي منذ
 ، 2008وتقدم خدمات وتقنيات ال مثيل لها  ،وقد
تطورت الصاالت إلى تجربه الجمال كاملة املعروفة
اليوم بأسم ""داشنج"" .ومع  9صاالت للتجميل
ورؤية عامليه  ،اصبحت صالون داشنخ للتجميل
رائدة في االمارات.

خصم  %15علي الخدمات

بيداشنج بيوتي صالون

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

موقع الكتروني

القسيمة صالحة لم يكن 1.
.ايكار الجدد فقط2 .
لالستفادة من العرض  ،قم
بتنزيل تطبيق ايكار
https://ekar.me/downloa
وأدخل كود قسيمة d
االبتسامات في قسم الرمز
الترويجي .3 .صالحة على
جميع أسطول هيئة الطرق
واملواصالت .4 .ال يمكن
الجمع بين العرض وأي عرض
آخر-5 .تأكيد اعتماد اإليجار
وتخصيص السيارة لوثائق
العميل  -بطاقة ائتمان
لإليداع  ،رخصة قيادة سارية
املفعول في دولة اإلمارات
العربية املتحدة  ،نسخة من
.هوية اإلمارات وجواز السفر
العرض الذي لتوافر 6.
السيارة .7 .يؤدي شروط
" .وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-13

ايكار هو أول منصة تبادل السيارات في الشرق
األوسط  ،ومجهزة مع التطبيق  ،مما يجعل من
القيادة .باستخدام أحدث الحجوزات الفورية
والتقنية لالستجابة في الوقت الفعلي  ،نظمت
ايكار شبكة من املركبات للتأجير حسب الطلب في احصل على رصيد بقيمة 100
درهم في محفظة ايكار
الشرق األوسط .التقاط ايكار في املواقع املعينة
ً
للمستخدمين ألول مرة
مناسبا .تملك الطريق اليوم" .
وإسقاطها أينما كان

ايكار

دبي ,دبي ,جميرا األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-24

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

خصم  %30على جميع
الخدمات

مركز الدكتور كميل
الرستم للجلد والعالج
بالليزر

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

مطاعم

يجب أن يكون العنصر1.
ّ
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل.2 .القسائم صالحة فقط
في مواقع املطعم املذكورة على
القسيمة.3 .صالح لتناول في
الطعام فقط.4 .ال يمكن
الجمع بين القسائم أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى و القسائم
غير صالحة خالل العطالت
الرسمية.5 .القسيمة غير
قابلة للتحويل وال يمكن
استردادها.6 .القسيمة غير
قابلة للنسخ و إعادة توزيعها
.ألي غرض من األغراض
يمكن استرداد القسيمة7.
مرة واحدة فقط.8 .سياسة
شراء واحدة احصل على عرض القسيمة  -عند تناول
 ،الطعام لشخصين أو أكثر
الثانية مجانا

2022-10-17

2021-10-17

يتم اختيار الطعام من دول حول البحر املتوسط.
تعتمد غالبية اختيارات الطعام ً
أيضا على
املأكوالت البحرية التي تحظى بشعبية كبيرة بين
اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
اإلماراتيين باإلضافة إلى ملف تعريف الضيف
ِ
على االطباق الرئيسية
الذي لدينا في الفندق.

ال بامبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,دبي
دبي ,دبي ,مردف

تسوق

نسبة الخصم

العرض ساري في جميع 1.
متاجر اإلمارات ملدة  3أشهر
من  1يونيو إلى  31أغسطس
الخصم ساري 2019. 2.
فقط على جميع البضائع
بسعر كامل  ،وال يمكن
استخدامه باالقتران مع أي
.عرض ترويجي أو عرض أو بيع
يجب على األعضاء الذين 3.
يستردون العرض تقديم
عضويتهم األبطال  /البطاقة
اإللكترونية  /العرض على
التطبيق وتقديم أسمائهم
وتفاصيل االتصال بهم

2022-01-25

2021-01-25

فورايفير  21هو محل االزياء اللتي تواكب املوضة
من احذية ومالبس وشنط للرجال و النساء

خصم  ٪ 15على جميع البضائع

فور ايفر 21

دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
ّ
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل -2 .املطالبة بخصم أبشر
.قبل إنشاء الفاتورة في املحل
ال تسري العروض بالتزامن 3-
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
شراء واحدة احصل على قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
ّ
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل -2 .املطالبة بخصم أبشر
.قبل إنشاء الفاتورة في املحل
ال تسري العروض بالتزامن 3-
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
شراء واحدة احصل على قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-13

2019-06-13

ً
يقدم مطعم شاكسكيب كافيه ً
طعاما مذهال ،
ويقع في قلب الكرامة .مع األطباق يضمن لك
الحب.

ً
يقدم مطعم شاكسكيب كافيه ً
طعاما مذهال ،
ويقع في قلب الكرامة .مع األطباق يضمن لك
الحب.

اشتر  1و احصل على  1مجانا
على ميلك شيك كالسيك

شراء  1احصل على  1مجانا
على السندويشات

شيكس كيب

شيكس كيب

دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
ّ
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل -2 .املطالبة بخصم أبشر
.قبل إنشاء الفاتورة في املحل
ال تسري العروض بالتزامن 3-
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية -4 .العروض غير
شراء واحدة احصل على قابلة للتحويل وال يمكن
.استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-13

ً
يقدم مطعم شاكسكيب كافيه ً
طعاما مذهال ،
ويقع في قلب الكرامة .مع األطباق يضمن لك
الحب.

ً
اشتر  1واحصل على  1مجانا
على السندويشات املشوية

شيكس كيب

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

للحجز  ،تفضل بزيارة -
https://www.holidayme.c
وحدد فندقك  /عطلتك om ،
 Absherوأضف رمز قسيمة
في صفحة الخروج .سيتم
ً
تلقائيا
 .تطبيق الخصمخصم  ٪20على باقة صربيا
العيد - .ال يمكن الجمع بين
القسائم أو استخدامها مع أي
 .عروض أو خصومات أخرىال يمكن نقل القسائم أو
إلغاؤها أو ردها - .ال يجوز
نسخ القسائم أو إعادة
توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك - .يمكن استرداد
 .القسيمة مرة واحدة فقط.تطبق شروط وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-13

تقدم خدمات السفر املتكاملة بدءا من عطالت،
الفنادق ،الرحالت الجوية واألنشطة للعمالء في
جميع أنحاء الشرق األوسط .إنه أول موقع
إلكتروني في املنطقة يسمح بالراحة للحجز عبر
اإلنترنت لحزمة عطلة .يمكن للعمالء االختيار من
بين  400حزمة عطلة.

خصم  ٪20على باقة صربيا
العيد

هلودي مي

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

موقع الكتروني

للحجز  ،تفضل بزيارة 1.
www.holidayme.com ،
وحدد فندقك  /عطلتك
 ABSHER5وأضف رمز
الفداء الخاص بـ أبشر أثناء
.التسجيل في صفحة الخروج
ً
تلقائيا
.سيتم تطبيق الخصم
الخصم املطبق هو شقة 2.
.تصل إلى  400درهم10 ٪ 3 .
ال يمكن دمج العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .ال يمكن
نقل العروض أو إلغاؤها أو
ردها .5 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .6 .ال
يمكن استرداد قيمة العرض
إال مرة واحدة أثناء التسجيل
عبر اإلنترنت على موقع
.الشركاء

2021-12-31

2019-06-13

تقدم خدمات السفر املتكاملة هوليدي مي.كوم
بدءا من عطالت ،الفنادق ،الرحالت الجوية
واألنشطة للعمالء في جميع أنحاء الشرق األوسط.
إنه أول موقع إلكتروني في املنطقة يسمح بالراحة
للحجز عبر اإلنترنت عروض العطالت .يمكن
خصم  ٪ 5على الرحالت الجوية
للعمالء االختيار من بين  400عرض.

هلودي مي

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

للحجز  ،تفضل بزيارة -
https://www.holidayme.c
وحدد فندقك  /عطلتك om ،
 Absherوأضف رمز قسيمة
في صفحة الخروج .سيتم
ً
تلقائيا2 .
.تطبيق الخصم
الخصم املطبق هو شقة 10
تصل إلى  400درهم .3 .ال ٪
يمكن الجمع بين القسائم أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .ال يمكن
نقل القسائم أو إلغاؤها أو
ردها .5 .ال يجوز نسخ
القسائم أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
.ينص على خالف ذلك6 .
يمكن استرداد القسيمة مرة
واحدة فقط .7 .تطبق شروط
".وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-13

تقدم خدمات السفر املتكاملة بدءا من عطالت،
الفنادق ،الرحالت الجوية واألنشطة للعمالء في
جميع أنحاء الشرق األوسط .إنه أول موقع
إلكتروني في املنطقة يسمح بالراحة للحجز عبر
اإلنترنت لحزمة عطلة .يمكن للعمالء االختيار من
بين  400حزمة عطلة.

خصم  ٪10على اإلجازات
والفنادق

هلودي مي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

شراء واحدة احصل على
الثانية مجانا

يصلح هذا العرض فقط
ملستخدمين "ابشر"

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,البرشاء األولى

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا
الخصم على الخدمة

2022-01-25

2019-06-13

2019-06-13

2021-01-25

ويجمع هذا املكان املوجود في الردهة بين الراحة
التي يوفرها تناول الطعام في الداخل والشعور
باالنتعاش مع مساقط املياه في الهواء الطلقُ .ي ّ
قدم
هذا املطعم بوفيه اإلفطار املمتاز في الصباح ،وهو
يضم ما لذ وطاب من الوجبات األخرى اللذيذة
ً
عالوة على قائمة طعام انتقائية.

خصم  %15علي مطعام

ويجمع هذا املكان املوجود في الردهة بين الراحة
التي يوفرها تناول الطعام في الداخل والشعور
باالنتعاش مع مساقط املياه في الهواء الطلقُ .ي ّ
قدم
هذا املطعم بوفيه اإلفطار املمتاز في الصباح ،وهو
يضم ما لذ وطاب من الوجبات األخرى اللذيذة
ً
خصم  %15علي مطعم فولز
عالوة على قائمة طعام انتقائية.

عيادة متخصصة لالمراض الجلدية والليزر

خصم  %25على الخدمة

منتجع راديسون بلو
الشارقة

منتجع راديسون بلو
الشارقة

مجمع سيغل الطبي

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
عيادة سنسايا للجراحة
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
خصم  %20على تقويم األسنان التجميلية وطب األسنان
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
عيادة سنسايا للجراحة
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
خصم  %20على فينير األسنان التجميلية وطب األسنان
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

خصم  %20على تبييض
األسنان

خصم  %20على الجراحة
التجميلية

عيادة سنسايا للجراحة
التجميلية وطب األسنان

عيادة سنسايا للجراحة
التجميلية وطب األسنان

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل"
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
".وال يمكن استردادها ً
نقدا

2025-12-31

2021-01-25

2019-06-13

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

خصم  %20على العالج
اإلشعاعي

يقع فندق ريتز كارلتون أبوظبي ،القناة الكبرى،
شروق الشمس وغروبها ليس مجرد إشارات ملرور
الزمن؛ وإنما لحظات لإللهام .في الصباح ،تتألأل
الشمس قبالة خور املقطع ،بينما يض يء مسجد
الشيخ زايد الكبير إضاءة رائعة حيث تنحسر
الشمس في ضوء النهار .هذه املنشأة املذهلة ،التي
تضم وسائل راحة فندقية بما في ذلك برنامج
وناد صحي وقاعات
لألطفال وحديقة مائية ٍ
اجتماع ،مثالية للعائالت واألزواج واملسافرين من خصم  %20علي جميع الغرف
و املطاعم و سبا
حد سواء.
رجال األعمال على ٍ

عيادة سنسايا للجراحة
التجميلية وطب األسنان

ريتز كارلتون

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل*
إنشاء الفاتورة صالح لجميع
الفروع ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية - .العروض غير قابلة
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
نقدا * .تحتفظ جيت سيت
بالحق في تغيير الشروط
.واألحكام

2021-12-31

2021-01-25

2019-06-13

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

أليام الشعر الرائعة يقدم صالون جيت سيت،
وهو أول صالون " "Wash & Blow Dryفي الشرق
األوسط  ،ولديه ثالثة فروع في دبي  ،تصفيف
الشعر وتلوينه من قبل فريق من مصممي األزياء
العامليين.

خصم  %20على البوتكس
والفيلرز

خصم  ٪ 20على جميع
الخدمات

عيادة سنسايا للجراحة
التجميلية وطب األسنان

صالون جيت سيت

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
عيادة سنسايا للجراحة
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
خصم  %25على حرق الدهون التجميلية وطب األسنان
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-24

2021-01-24

سفاري الصحراء دبي هو بالتاكيد واحده من
أفضل األشياء التي يمكن القيام به خالل عطله
دبي الخاص بك .مليئه مغامره مثيره  ،والترفيه
والطعام لذيذ  ،سفاري الصحراء يقدم لك وقتا
رائعا في وسط الصحراء .مع ركوب الجمل والرقص
الشرقي وتدخين الشيشة وعشاء الشواء كونها
األشياء القليلة التي تنتظرك في رحالت الصحراوية
 ،يجب ان ال تفوت هذه التجربة الرائعة .احجز
جولة سفاري الصحراء في دبي معنا واستفد من
 50%علي الشقة!

خصم %50

رينا للسياحة

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
خصم  %30على إزالة الشعر
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
بالليزر
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

عيادة سنسايا للجراحة
التجميلية وطب األسنان

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

خصم ثابت

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-24

2021-01-24

سفاري الصحراء دبي هو بالتاكيد واحده من
أفضل األشياء التي يمكن القيام به خالل عطله
دبي الخاص بك .مليئه مغامره مثيره  ،والترفيه
والطعام لذيذ  ،سفاري الصحراء يقدم لك وقتا
رائعا في وسط الصحراء .مع ركوب الجمل والرقص
الشرقي وتدخين الشيشة وعشاء الشواء كونها
األشياء القليلة التي تنتظرك في رحالت الصحراوية
 ،يجب ان ال تفوت هذه التجربة الرائعة .احجز
جولة سفاري الصحراء في دبي معنا واستفد من
 50%علي الشقة!

خصم %50

رينا للسياحة

دبي ,دبي ,الوصل

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

من الواضح أننا في سنسايا نسعى جاهدين لنكون
األفضل في ما نقوم به  ،ولكن هدفنا في نهاية
عيادة سنسايا للجراحة
املطاف هو مساعدتك على أن تشعر أنك لم
خصم  %25على عالجات الوجه التجميلية وطب األسنان
تشعر به من قبل من خالل عالج فاخر.

دبي ,دبي ,دبي

ترفيه

العروض غير صالحه علي • "
• .التحويالت الخاصة
"""" العروض صالحه فقط ل
• .أصحاب فقط """" absher
سيوفر الكوبون الخصم او
رمز املذكورعلي الكوبون أو
الخصم املذكور علي املنتج
أيهما اعلي ما لم يذكر خالف
ذلك .مثال .إذا كان النشاط
عليه خصم مباشرة  ٪ 15علي
املوقع والعميل عنده قسيمة
قباله  ٪ 10علي جميع
الجوالت والرحالت
االستكشافية  ،وسوف
يحصل علي خصم اعلي من
العميل  ٪ 15وهو اعلي من
خصم القسيمة •.تنطبق
شراء واحدة احصل على الكوبون علي السعر األصلي
" .للسياحة واالنشطه
الثانية مجانا

2022-01-24

2021-01-24

سفاري الصحراء دبي هو بالتاكيد واحده من
أفضل األشياء التي يمكن القيام به خالل عطله
دبي الخاص بك .مليئه مغامره مثيره  ،والترفيه
والطعام لذيذ  ،سفاري الصحراء يقدم لك وقتا
رائعا في وسط الصحراء .مع ركوب الجمل والرقص
الشرقي وتدخين الشيشة وعشاء الشواء كونها
األشياء القليلة التي تنتظرك في رحالت الصحراوية
 ،يجب ان ال تفوت هذه التجربة الرائعة .احجز
جولة سفاري الصحراء في دبي معنا واستفد من
 50%علي الشقة!

خصم %50

رينا للسياحة

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الحمرا  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
املعيرض

صحة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

خصم على جميع املنتجات-
والخدمات املقدمة في كال
الفرعين- .املطالبة بخصم
أبشر قبل إنشاء الفاتورة في
املحل- .ال تسري العروض
بالتزامن مع أي عروض أخرى
أو عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية- .العروض غير قابلة
للتحويل وال يمكن استردادها
ً
.نقدا

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-06-13

2019-06-13

بور إيل هو صالون للشعر واألظافر والوجه
بور إيل بيوتي الونج  -رأس
املتميز يقدم خدمات تجميل استثنائية بأسعار
الخيمة
خصم  ٪ 20على إجمالي الفاتورة
تنافسية.

شنغهاي مفاجأة من الطهاة املدربين في فن خلق
مجموعة من األطباق الصينية وعموم آسيا .يقدم
املطعم كل ش يء ً ،
بدءا من ساتيه الدجاج وزالبية
الدجاج وهونان السمك ولحم بقر الحكة
وشعيرية شنغهاي وفطائر التمر واملوز املغطى
بالقهوة  ،وقد اكتسب مطبخ املطعم تغطية في
منشورات مثل مجلة واتس أون وتاوت أوت أبو اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
على عناصر قائمة الطعام
ظبي.

شنغهاي سوربرايز

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

يجب أن يكون العنصر
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل صالح ال يمكن دمج
القسائم أو استخدامها مع أي
عروض أو خصومات أخرى
القسائم غير صالحة خالل
العطالت الرسمية ال يمكن
نقل القسائم أو إلغاؤها أو
ردها يجب عدم نسخ القسائم
أو إعادة توزيعها ألي غرض
من األغراض  ،على سبيل
املثال ال الحصر  ،البيع أو
التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك يمكن
شراء واحدة احصل على استرداد القسيمة مرة واحدة
فقط
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-13

يقدم شاكسكيب كافيه الذ املاكلوالت و املرطبات اشتر واحدة واحصل على الثانية

شاكسكيب كافيه

أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة
العاصمة
دبي ,دبي ,املزهر األولى
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثالثة
دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
الصالون لديه الحق في تغيير
الشروط واألحكام

2022-01-25

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2021-01-25

2019-06-13

املؤنث تماما  ...بجرأة فعالة تجرؤ على تخيل
تجربة تتسم بالكفاءة والجرأة في رأس مستوحى من
املؤنث األنثوي .خدمة الرؤية والعالجات املتطورة
التي تميزنا وتستمر في تحدي التقليد .صممت
مجموعة  Sisters Beauty Loungeفي طليعة
تقنيات الصالونات  ،وهي ترفع من مستوى البار
ً
عنصرا من الكفاءة الفائقة التي نعترف بها
وتنسج
في حياتنا الشخصية والعملية.

خصم  %20على جميع
الخدمات

صالون سيسترز للتجميل

خدمات االستشارات الهندسية  -التصميم
أسس انترناشيونال
اإلنشائي املعماري  -التصميم الداخلي  -اإلشراف -
خصم  ٪20على رسوم التصميم لالستشارات الهندسية
تخطيط املدن

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة  - .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-06-13

2019-06-13

مراكز الشريف للعيون هو أحد املراكز الرائدة في
منطقة الشرق األوسط التي تساعد الناس على
تحسين رؤيتهم وتقليل اعتمادهم على النظارات أو
العدسات الالصقة.

استشاري هندس ي يقدم خدماته لجميع أنواع
املباني التجارية والسكنية والصناعية

خصم  ٪ 50لإلستشارة

خصم  ٪ 30على رسوم
التصميم

مراكز الشريف للعيون

نوبل لالستشارات
الهندسية

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

مع أنشطتنا الرياضية املائية في دبي ،يمكنك
االستمتاع ببعض األنشطة الرياضية املائية املثيرة
مثل التجديف بالكاياك والتزلج الهوائي و غيرها
من األنشطة املائية املتاحة لك احجز معنا
لالستمتاع بخصم  %17على جميع أنشطة
الرياضات املائية

خصم  %15على الرياضات
املائية

راينا تورز

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

الحدائق املائية من االشياء اللتي يستمتع بها
الناس من جميع األعمار وفكرة قضاء يوم كامل في
املياه الباردة اللتي تتمتع بالعديد من األلعاب أكثر
املتنزهات املائية في دبي لديها حدائق مائية مذهلة
مع شرائح ركوب الخيل ذات التقنية العالية
وغيرها من األلعاب نحن في راينا تورز سعداء
باإلعالن عن خصم جيد  %17على أي من
الحدائق املائية في دبي بما في ذلك حديقة وايلد
وادي املائية أتالنتس أكوافنتشر وغيرها

خصم  %17على الحدائق
املائية في دبي

راينا تورز

دبي ,دبي ,املمزر

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-06-13

ً
سيقدم لك التصميم الفني الفيكتوري حلوال
كاملة بما في ذلك التصميم الداخلي االحترافي
وإدارة املشروع وتنفيذ املشروع من التصميم إلى
التسليم نسعى جاهدين إلرضاء جميع عمالئنا من
خالل وضع خبرتنا وشغفنا باإلبداع مع رؤية
العميل وتقديمهم لهم مع األفكار املبتكرة التي قد
تتجاوز توقعاتهم ومهنيا - .نحن نقدم خصم خاص
للغاية بنسبة  ٪ 25على التصاميم ثالثية األبعاد ،
والتي تساعد لرسم منزل أحالمك وتحويله إلى
صور واقعية  ،لتوفر لك مساحات باإلضافة إلى
خصم  ٪ 25على إجمالي الفاتورة فيكتوريان ارت للديكورات
شخصية الرفاهية واالزدهار.

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

وجد في دبي بعض من أفضل املتنزهات الترفيهية في
العالم ويجب عليك زيارة واحدة على األقل
لالستمتاع بأحدث األلعاب والجذب السياحي
سواء كان ذلك في ليجوالند دبي أو إم جي وورلدز
أوف أدفينتشر أو موشنجيت دبي أو بوليوود
باركس دبي وغيرهم فكل واحدة من هذه الحدائق
الترفيهية توفر الكثير من املرح والترفيه غير
خصما ً
ً
خاصا قدره  %17على أي
املحدود تقدم
من مدن املالهي في دبي احجز معنا واصطحب خصم  %17على مدن املالهي في
دبي
عائلتك أو أصدقائك لقضاء يوم ممتع مرح

راينا تورز

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

استكشف مدينه أبو ظبي الجميلة مع جولتنا في
مدينه أبو ظبي من خالل باقة الجوالت السياحية
في دبي .نحن نعد لجعل جولتك واحد ال تنس ي من
خالل أخذك إلى بعض األماكن األكثر استثنائيه في
املدينة .استعد لرؤية املسجد الحرام  ،الكورنيش ،
القرية التراثية  ،عالم فيراري  ،جزيرة ياس  ،الخ.
لجعله أكثر خاصه  ،يمكنك حجز جولة معنا خصم  %50على جولة في مدينة
أبوظبي من دبي
والتمتع بخصم .٪ 50

راينا تورز

دبي ,دبي ,دبي

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-13

تم تأسيس عيادة ليفانتين لطب األسنان ملساعدة
الناس على تحقيق أفضل صحة الفم  ،و
ابتسامات مشرقة وجميلة .تم تجهيز منشآتنا
بالكامل بأحدث تقنيات طب األسنان  ،مما يتيح
لنا تقديم عالج متميز عن للفم واألسنان ملرضانا.
األهم من ذلك  ،لدينا أخصائيي طب أسنان
ً
ً
مدربين تدريبا عاليا يقدمون مشورة الخبراء
ويديرون عالجات مثبتة لكل حالة أسنان.

خصم  ٪ 30على جميع
الخدمات والعالجات

ليفانتين لطب األسنان

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

ال يوجد سبب أفضل أن الذهاب في جولة في
مدينة دبي معنا نحن نقدم خصم بنسبة %50
على باقة رحالتنا في مدينة دبي يمكنك مشاهدة
جميع املعالم الهامة للمدينة بما في ذلك برج
خليفة جزر النخيل دبي مول متحف دبي الخ مع
مرشد سياحي يرافقك ال يمكنك فقط الحصول
على رؤية األماكن ولكن أيضا معرفة عنها
بالتفصيل تشمل جولة املدينة ً
أيضا االستقبال خصم علي جولة في مدينه 50%
دبي
والتوصيل من الفندق أو السكن

راينا تورز

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

دبي مارينا هي واحدة من أكثر األماكن براقة في
املدينة .استمتع باملناظر البراقة ملرس ى دبي بينما
تقوم بجولة بحرية فاخرة في مركب شراعي.
بصرف النظر عن املناظر السحرية  ،ستتمتع
ببوفيه عاملي لذيذ ومشروبات وعروض حية ً
أيضا.
رحلة بحرية ملدة ساعتين هي بالتأكيد واحدة من
أكثر عشاء االسترخاء في دبي .إذا كنت ترغب في
االستمتاع بهذه الجولة الفريدة  ،يمكنك االتصال
بنا للحجز .عالوة على ذلك  ،نحن نقدم خصم 45
 ٪لجعل تجربتك أكثر خصوصية

خصم  %45على رحلة داو
البحرية مارينا مع عشاء

راينا تورز

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

طب

نسبة الخصم

ال تسري العروض بالتزامن 1.
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية  .2يجب تقديم
بطاقة أبشر من أجل
.االستفادة من الخصم3 .
يمكن تمديد خصم أبشر إلى
أفراد األسرة املباشرين فقط
ويجب أن يكونوا حاضرين
.معهم خالل الزيارة األولى4 .
ال يمكن استخدام الخصم في
 Elixir. 5.أي من منافذ شركاء
يسري الخصم على جميع
العالجات باستثناء االختبارات
.التشخيصية واملنتجات6 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-13

عيادة إليكسير هي عيادة مخصصة للعناية
بالصحة تعزز من رفاهية العمالء من خالل
عالجات طبيعية وفعالة .تقدم مجموعة من
العالجات مثل الحقن فيتا دروبس  ،وحقن
الفيتامين  ،وعالجات الوجه  ،والعالج املضاد
للشيخوخة  ،وعالجات الجسم وأكثر من ذلك.
فروع في أبو ظبي ودبي ولندن.

خصم  ٪ 20على عالجات
إليكسير

أليكسير كلينك

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

يعدخور دبي اول موقع تاريخي حيث اإلماراتيين
انتقلوا من الصحراء .يعد خور دبي من املناطق
األكثر ازدحاما في املدينة ولها الكثير من املعالم
السياحية  .ومع ذلك  ،فان أفضل طريقه
لالستمتاع باملعالم السياحية املثيرة لالهتمام في
خور دبي هو الذهاب اليي عشاء علي متن مركب
شراعي .يمكنك االستمتاع بعشاء لذيذ وبعض
الترفيه اثناء اإلبحار علي الخور  ،علي مطعم
شراعي تقليدي .للحصول علي أفضل تجربه ،
احجز رحله بحريه معنا واستمتع بخصم %50
علي هذه الجولة.

خصم  ٪ 50على رحلة داو
البحرية مع عشاء  -الخور

راينا تورز

دبي ,دبي ,أبو هيل

ترفيه

نسبة الخصم

العروض غير صالحة في 1.
.التحويالت الخاصة2 .
العروض صالحة فقط
.ألعضاء تطبيق ابشر فقط3 .
رموز القسيمة قابلة للتطبيق
على السعر األصلي للسياحة
واألنشطة .4 .ستقدم
القسيمة الخصم املعلن من
رمز القسيمة أو الخصم
املذكور بالفعل على املنتج
أيهما أعلى ما لم يذكر خالف
ذلك (على سبيل املثال  ،إذا
كان النشاط  1يحتوي على
 ٪خصم مباشر بنسبة 15
على املوقع والعميل لديه
قسيمة من  ٪ 10مسطحة
خارج على جميع الجوالت
والرحالت  ،سيحصل العميل
 ٪على خصم أعلى بنسبة 15
)وهو أعلى من خصم القسيمة

2022-01-25

2021-01-25

سفاري الصحراء دبي هو بالتاكيد واحده من
أفضل األشياء التي يمكن القيام به خالل عطله
دبي الخاص بك .مليئه مغامره مثيره  ،والترفيه
والطعام لذيذ  ،سفاري الصحراء يقدم لك وقتا
رائعا في وسط الصحراء .مع ركوب الجمل والرقص
الشرقي وتدخين الشيشة وعشاء الشواء كونها
األشياء القليلة التي تنتظرك في رحالت الصحراوية
 ،يجب ان ال تفوت هذه التجربة الرائعة .احجز
جولة سفاري الصحراء في دبي معنا واستفد من خصم  %50على ديزرت سفاري
دبي
 50%علي الشقة!

راينا تورز

دبي ,دبي ,دبي

تعليم

نسبة الخصم

الخصم يطبق على الطلبة
الجدد .املطالبة بخصم أبشر
قبل إنشاء الفاتورة في املحل.
ال تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2019-06-12

2021-01-25

معهد ادارة التكنولوجيا معهد معتمد من ورارة
التربية والتعليم قطاع شؤون التعليم العالي
ومرخص من هيئة املعرفة واملوارد البشرية في دبي.
يقدم املعهد برامج البكالوريوس و املاجستير لكلية خصم  ٪20على إجمالي الرسوم معهد ادارة التكنولوجيا -
دبي
الدراسية لجميع البرامج
إدارة األعمال

يقدم املنتجع مقهى مطعم فولز و مطعم كاليبسو
هم املطاعم املثالية يقع بجوار حمام السباحة

خصم  %15على الطعام و
السبا

فندق راديسون بلو
الشارقة

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سياحة و سفر

الشارقة ,املدام ,منطقة املدام
الشارقة ,مليحة ,منطقة مليحة
الفجيرة ,الفجيرة ,مركز املدينة -
الفجيرة
دبي ,دبي ,الورقاء الرابعة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الرفاعة  -رأس الخيمة
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة
عجمان ,عجمان ,الحميدية

ترفيه

نسبة الخصم

نسبة الخصم

اطلب خصم أبشر مع 1.
تطبيق أبشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

يوفر فندق ومنتجع راديسون بلو  305غرفة
تتمتع بإطالالت مذهلة على الخليج العربي

خصم  %15على حجز الغرف و
السبا

دعنا نساعدك على االستمتاع بحفل زفاف
أحالمك  ،مع مجموعة من  3باقات زفاف لجميع
امليزانيات  ،يديرها فريقنا الخبير في إدارة األعراس.
* ذهب  100000 -درهم * فض ي  70،000 -درهم خصم  ٪30على باقات الزفاف
الذهبية والفضية والبرونزية
* برونزية  50،000 -درهم

فندق راديسون بلو
الشارقة

قاعات البيت املتوحد

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

2019-06-12

2019-06-12

2019-06-12

مركز إسحاق بن عمران الطبي هو مركز متكامل
للرعاية الصحية متعدد التخصصات مكرس
لتوفير الرعاية واالهتمام املتميزين للمرض ى.
مهمتنا هي توفير رعاية شخصية فائقة  ،وتوفير
ً
خصيصا وتحسين نوعية حياة
عالجات مصممة
كل مريض وعائالتهم ويقع في القرائن في قلب
الشارقة الجديد

خصم ( )٪ 10على العروض
الترويجية

مركز إسحاق بن عمران الطبي هو مركز متكامل
للرعاية الصحية متعدد التخصصات مكرس
لتوفير الرعاية واالهتمام املتميزين للمرض ى.
مهمتنا هي توفير رعاية شخصية فائقة  ،وتوفير
ً
خصيصا وتحسين نوعية حياة
عالجات مصممة
كل مريض وعائالتهم ويقع في القرائن في قلب
الشارقة الجديد

خصم ( )٪ 15خصم على
التيجان والجسور  ،زراعة
األسنان

مركز إسحاق بن عمران الطبي هو مركز متكامل
للرعاية الصحية متعدد التخصصات مكرس
لتوفير الرعاية واالهتمام املتميزين للمرض ى.
مهمتنا هي توفير رعاية شخصية فائقة  ،وتوفير
ً
خصيصا وتحسين نوعية حياة
عالجات مصممة
كل مريض وعائالتهم ويقع في القرائن في قلب
الشارقة الجديد

خصم ( )٪ 30على الحشو
وعالج البوتوكس

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

فوائد العضوية صالحة فقط
خالل فترة سريان العقد
ً
تلقائيا بعد ذلك .يمكن
وتنتهي
استخدام الفوائد من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .الكود ليس له قيمة
نقدية.

2021-12-31

الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية مويلح

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2019-06-12

2021-01-25

مركز إسحاق بن عمران الطبي هو مركز متكامل
للرعاية الصحية متعدد التخصصات مكرس
لتوفير الرعاية واالهتمام املتميزين للمرض ى.
مهمتنا هي توفير رعاية شخصية فائقة  ،وتوفير
ً
خصيصا وتحسين نوعية حياة
عالجات مصممة
كل مريض وعائالتهم ويقع في القرائن في قلب
الشارقة الجديد.

خصم ( )٪ 30على الحشو
وعالج البوتوكس

بدات قصه مقهى الجادة االولي في شارع تحمل في
منطقه بيلتاون الشهيرة في سياتل حيث درس
مؤسسها ألول مره فكره أخذ شغفه بالقهوة
الرائعة واالطعمه واملشروبات املعدة بشكل
استثنائي لدوله االمارات العربية السابقة في حين
ان سكان مسقط راسه املعتمدة في الشارقة كانوا
في ذلك الوقت فقط علي دراية التصفية والقهوة
الفورية والتقارب الثقافي للعرف القديمة قرون
من استهالك القهوة القحطاني غرست له مع الثقة
خصم  %15على اجمالي الفاتورة
بأنها سوف تحتضن رؤيته

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

فيرست افنيو كافيه

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,املطاوعة

تسوق

نسبة الخصم

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

فوائد العضوية صالحة فقط
خالل فترة سريان العقد
ً
تلقائيا بعد ذلك .يمكن
وتنتهي
استخدام الفوائد من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .الكود ليس له قيمة
نقدية.

2021-12-31

2021-01-24

2019-06-12

شوكوالتة وحلويات الضيافة هي عالمة تجارية
فاخرة للشوكوالتة وتعمل في مجال بيع
الشوكوالتة والحلويات والوجبات الخفيفة منذ
عام  .1991نحن نفخر بتميز ومهارة جميع
إبداعاتنا وفي الخدمة الفردية التي نقدمها لجميع
عمالئنا  .خدماتنا هي لجميع املناسبات وخاصة
تلك املهمة مثل حفالت الزفاف والعطالت
واملشاركة ووالدات األطفال .كما أننا نتجاوز
باستمرار التوقعات املتعلقة بإهداء الشركات
ونقدم أفكار هدايا على مدار السنة لكبرى شركات خصم  %25على إجمالي قيمة
الفاتورة
طيران اإلمارات.

مركز إسحاق بن عمران الطبي هو مركز متكامل
للرعاية الصحية متعدد التخصصات مكرس
لتوفير الرعاية واالهتمام املتميزين للمرض ى.
مهمتنا هي توفير رعاية شخصية فائقة  ،وتوفير
ً
خصيصا وتحسين نوعية حياة
عالجات مصممة
كل مريض وعائالتهم ويقع في القرائن في قلب
الشارقة الجديدة.

خصم ( )٪ 35على استشارة
األسنان مع األشعة السينية
وعالج األسنان

الضيافة للشوكوالته
والحلويات والوجبات
الخفيفة

مركز اسحاق بن عمران
الطبي

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية واسط
دبي ,دبي ,أم سقيم األولى

طب

نسبة الخصم

نسبة الخصم

فوائد العضوية صالحة فقط
خالل فترة سريان العقد
ً
تلقائيا بعد ذلك .يمكن
وتنتهي
استخدام الفوائد من قبل
العضو أو من قبل أسرة
العضو .الكود ليس له قيمة
نقدية .املطالبة بخصم أبشر
قبل إنشاء الفاتورة في املحل.
ال تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية.
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2021-12-31

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2019-06-12

2021-01-25

مركز إسحاق بن عمران الطبي هو مركز متكامل
للرعاية الصحية متعدد التخصصات مكرس
لتوفير الرعاية واالهتمام املتميزين للمرض ى.
مهمتنا هي توفير رعاية شخصية فائقة ،وتوفير
ً
خصيصا وتحسين نوعية حياة
عالجات مصممة
كل مريض وعائالتهم يقع و في القرائن  ،في قلب خصم ( )٪50على أي استشارة مركز اسحاق بن عمران
الطبي
متخصصة
الشارقة الجديدة.

يوفر املركز الطبي الكندي الرعاية الصحية
والجراحة التجميلية  ،األمراض الجلدية  ،طب
األسنان  ،العالج الطبيعي  ،التخسيس  ،املمارسة
العامة  ،طب األطفال

خصم  %20على جميع
الخدمات

املركز الكندي الطبي

دبي ,دبي ,السطوة

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
". -وال يمكن استردادها ً
نقدا
 /صالح فقط األحد  /األثنين
الثالثاء  /األربعاء ال يتم
.تضمين العالجات واملنتجات
ال يتم الخصم خالل العطلة
الرسمية وعطلة خاصة قبل
أسبوع واحد وبعد العيد وقبل
أسبوع واحد وعيد امليالد

2022-01-25

2021-01-25

إن بيوتي كونيكشن سبا ال يشبه أي ش يء موجود
ً
حاليا في سوق التجميل .فهو يحتوي على 30،000
قدم مربع من عالجات التجميل السريعة على
طراز املصنع .كل ذلك تحت سقف واحد  ،وفي
قلب دبي على طريق الشيخ زايد  ،وهذا ال يهدف
فقط إلى توفير كفاءة سريعة خدمة بدون مواعيد
وال تنتظر  ،سيوفر بيوتي كونيكشن سبا رضاء
العمالء بشكل ثابت من خالل تقديم خدمات
سريعة وممتازة  ،منتجات ذات جودة عالية وكلها
في جو ممتع وداخل جميل

خصم  %20على جميع
الخدمات

بيوتي كونيكشن سبا

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1.
إنشاء الفاتورة في املحل .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
.خالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,دبي

تسوق

موقع الكتروني

الرجاء إدخال رمز 1.
االسترداد عبر اإلنترنت
للحصول على خصم في نهاية
التسوق .2 .ال ينطبق هذا
.الخصم مع خصومات أخرى
ال ينطبق هذا العرض مع 3.
العروض الخاصة .4 .رمز
""ABSHER20التأكيد

2021-12-31

2021-01-25

2019-06-12

مركز طبي مع ثالثة أقسام رئيسية  ،طب األسنان
 ،األمراض الجلدية  ،الليزر ومستحضرات
التجميل .نحن نقدم خدمات متميزة من خالل خصم  %30على إجمالي قيمة
الفاتورة
فريقنا املؤهلين تأهيال عاليا.

ً
مرحبا بكم في ذا موديست الوجهة األولى من نوعها
في املوضة واملتخصصة في املالبس املتواضعة خصم  ٪20على األزياء الفاخرة
في ذا موديست
والعالمات التجارية الفاخرة.

مركز زينة الطبي

املوضة الحديثة

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,الشامخه
أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض
أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,العين ,أفالج
أبوظبي ,العين ,الجيمي
أبوظبي ,العين ,املرخانية
أبوظبي ,العين ,اليحر
أبوظبي ,العين ,هيلي
أبوظبي ,العين ,وسط املدينة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,بدع
املطاوعة
أم القيوين ,أم القيوين ,أم
القيوين
الشارقة ,الذيد ,منطقة الذيد
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
ضاحية واسط
الشارقة ,مدينة الشارقة,
منطقة الخان
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
الفجيرة ,دبا الفجيرة ,مركز
املدينة  -دبا الفجيرة
دبي ,دبي ,البرشاء الثانية
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,الرقة  -دبي
دبي ,دبي ,جميرا األولى
دبي ,دبي ,جميرا الثانية
دبي ,دبي ,حتا
دبي ,دبي ,دبي

صحة

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
 .وال يمكن استردادها ًنقدا
خصم  %20على جميع
املنتجات ما عدا البروتين
والعروض الخاصة

2021-12-31

2019-06-12

االستشارات الغذائية-2 .مخزن األغذية 1-
الصحية :دي أن بي الغذاء الصحي واملنتجات
الطبيعية متاجر التجزئة .دي أن بي لديها أفضل
وأكبر خط مالحق من أفضل العالمات التجارية
الغذائية .تقدم دي أن بي ً
أيضا مجموعة متكاملة
من أغذية الحمية واألغذية العضوية
والفيتامينات والتغذية الرياضية ومنتجات
التخسيس .باإلضافة إلى مجموعة منتجاتنا
الواسعة  ،توفر دي ان بي النصائح املهنية وزاوية
املعلومات -3 .الوعي بالنظام الغذائي ونمط الحياة
.الصحي

خصم  %20على املنتجات

دكتور نيوترشن

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

نحن نقدم مجموعة واسعة من أعلى جودة
األرضيات الخشبية والسجاد.

خصم  %10على إجمالي قيمة
الفاتورة

باركيه للديكور

دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

الهدية املجانية يجب أن 1.
تكون بنفس قيمة السلعة
التي قمتم بشرائها أو أقل
قيمة .2 .قسيمة العرض
سارية داخل فروع املطعم
املوضحة إليها بالقسيمة
فقط .3 .العرض ساري لألكل
داخل املطعم فقط .4 .ال
يمكن دمج أكثر من قسيمة أو
استخدام القسائم في نفس
الوقت مع أي عروض أو
خصومات أخرى .5 .ال يمكن
استخدام قسيمة العرض
أثناء العطالت الرسمية .6 .ال
يمكن االسترداد النقدي
لقيمة القسيمة ،كما ال يمكن
تحويلها أو إلغائها .7 .ال يسمح
بنسخ أو إعادة توزيع القسائم
ألي غرض يشمل وال يقتصر
على البيع أو اإلتجار أو
املبادلة ،إال في حالة تحديد ما
يخالف ذلك .8 .يمكن
االستفادة من قسيمة العرض
مرة واحدة فقط .9 .سياسة
استخدام قسيمة العرضعندما يقوم شخصان أو أكثر
بتناول الطعام ،تطبق
شراء واحدة احصل على
.القواعد التالية
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

إذا كنت تتوق إلى إيجاد وجهة واحدة حيث"
يمكنك االستمتاع ببعض األطعمة األصيلة عبر
مختلف املأكوالت في جميع أنحاء آسيا  ،فإن توم
توم آسيا هو املكان املناسب لك .توم توم آسيا هو
مطعم نباتي نقي آسيوي يقع في عود ميثا ويقدم
مأكوالت منعشة على ثقافات الطعام القوية في
الصين واليابان وتايالند وسنغافورة وفيتنام
وميانمار والهند .يعد أكشاي نايار من بنات أفكار
أحد أشهر الطهاة في الهند  ،أكشاي نايار  ،وهو
يعيد اختراع أطباق األطباق األكثر شعبية في
 ،الشوارع من هذه الدول اآلسيوية السبعة
باستخدام وصفات تتقن على مدار سنوات من
التجربة والخطأ إلنتاج األطباق األصلية ولكن مع شراء  1الحصول علي  1علي
التسبيح البطن
".توم توم ملسة آسيا

توم توم آسيا

دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

الهدية املجانية يجب أن 1.
تكون بنفس قيمة السلعة
التي قمتم بشرائها أو أقل
قيمة .2 .قسيمة العرض
سارية داخل فروع املطعم
املوضحة إليها بالقسيمة
فقط .3 .العرض ساري لألكل
داخل املطعم فقط .4 .ال
يمكن دمج أكثر من قسيمة أو
استخدام القسائم في نفس
الوقت مع أي عروض أو
خصومات أخرى .5 .ال يمكن
استخدام قسيمة العرض
أثناء العطالت الرسمية .6 .ال
يمكن االسترداد النقدي
لقيمة القسيمة ،كما ال يمكن
تحويلها أو إلغائها .7 .ال يسمح
بنسخ أو إعادة توزيع القسائم
ألي غرض يشمل وال يقتصر
على البيع أو اإلتجار أو
املبادلة ،إال في حالة تحديد ما
يخالف ذلك .8 .يمكن
االستفادة من قسيمة العرض
مرة واحدة فقط .9 .سياسة
استخدام قسيمة العرضعندما يقوم شخصان أو أكثر
بتناول الطعام ،تطبق
شراء واحدة احصل على
.القواعد التالية
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

إذا كنت تتوق إلى إيجاد وجهة واحدة حيث"
يمكنك االستمتاع ببعض األطعمة األصيلة عبر
مختلف املأكوالت في جميع أنحاء آسيا  ،فإن توم
توم آسيا هو املكان املناسب لك .توم توم آسيا هو
مطعم نباتي نقي آسيوي يقع في عود ميثا ويقدم
مأكوالت منعشة على ثقافات الطعام القوية في
الصين واليابان وتايالند وسنغافورة وفيتنام
وميانمار والهند .يعد أكشاي نايار من بنات أفكار
أحد أشهر الطهاة في الهند  ،أكشاي نايار  ،وهو
يعيد اختراع أطباق األطباق األكثر شعبية في
 ،الشوارع من هذه الدول اآلسيوية السبعة
باستخدام وصفات تتقن على مدار سنوات من
التجربة والخطأ إلنتاج األطباق األصلية ولكن مع اشتري  1الحصول علي  1علي
الحساء والسلطات
".توم توم ملسة آسيا

توم توم آسيا

دبي ,دبي ,الكرامة

مطاعم

الهدية املجانية يجب أن 1.
تكون بنفس قيمة السلعة
التي قمتم بشرائها أو أقل
قيمة .2 .قسيمة العرض
سارية داخل فروع املطعم
املوضحة إليها بالقسيمة
فقط .3 .العرض ساري لألكل
داخل املطعم فقط .4 .ال
يمكن دمج أكثر من قسيمة أو
استخدام القسائم في نفس
الوقت مع أي عروض أو
خصومات أخرى .5 .ال يمكن
استخدام قسيمة العرض
أثناء العطالت الرسمية .6 .ال
يمكن االسترداد النقدي
لقيمة القسيمة ،كما ال يمكن
تحويلها أو إلغائها .7 .ال يسمح
بنسخ أو إعادة توزيع القسائم
ألي غرض يشمل وال يقتصر
على البيع أو اإلتجار أو
املبادلة ،إال في حالة تحديد ما
يخالف ذلك .8 .يمكن
االستفادة من قسيمة العرض
مرة واحدة فقط .9 .سياسة
استخدام قسيمة العرضعندما يقوم شخصان أو أكثر
بتناول الطعام ،تطبق
شراء واحدة احصل على
.القواعد التالية
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

إذا كنت تتوق إلى إيجاد وجهة واحدة حيث"
يمكنك االستمتاع ببعض األطعمة األصيلة عبر
مختلف املأكوالت في جميع أنحاء آسيا  ،فإن توم
توم آسيا هو املكان املناسب لك .توم توم آسيا هو
مطعم نباتي نقي آسيوي يقع في عود ميثا ويقدم
مأكوالت منعشة على ثقافات الطعام القوية في
الصين واليابان وتايالند وسنغافورة وفيتنام
وميانمار والهند .يعد أكشاي نايار من بنات أفكار
أحد أشهر الطهاة في الهند  ،أكشاي نايار  ،وهو
يعيد اختراع أطباق األطباق األكثر شعبية في
 ،الشوارع من هذه الدول اآلسيوية السبعة
باستخدام وصفات تتقن على مدار سنوات من
التجربة والخطأ إلنتاج األطباق األصلية ولكن مع شراء  1الحصول علي  1علي
موكتيالت
".توم توم ملسة آسيا

توم توم آسيا

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

مطاعم

يجب أن يكون عنصر 1.
.مجاني بقيمة مساوية أو أقل
صالحة لتناول الطعام 2.
فقط .3 .ال يمكن الجمع بين
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
ينص على خالف ذلك .7 .ال
يمكن استرداد قيمة العرض
إال مرة واحدة من خالل
شراء واحدة احصل على
.تطبيق أبشر
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-11

يقع بي شاورما في ميدان جزيرة الريم مارينا ،
ويقدم مجموعة واسعة من أطباق الشرق أوسط
التقليدية بمظهر عصري الغنية .تشمل القائمة
كل ش يء من املزة والسلطات والشاورما إلى جانب
الفطائر اللذيذة والحلويات .يمكنكم اختيار تناول
أيضا الوجبات الجاهزة اشتر  1واحصل على ً 1
الطعام في الفندق  ،نوفر ً
مجانا
من طبق الباربكيو
وخدمات التوصيل.

بى شاورما

أبوظبي ,ابو ظبي ,مصفح
أبوظبي ,ابو ظبي ,منطقة
العاصمة
أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,ليوا
دبي ,دبي ,جميرا األولى

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تعليم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-24

2021-01-25

2021-01-24

العرض ساري على منتجات التمور

خصم  %25على إجمالي قيمة
الفاتورة

تتمثل رؤية كلية أبوظبي لإلدارة في أن تصبح املعهد
الرائد ً
عامليا للتعليم العالي في دولة اإلمارات
العربية املتحدة ومنطقة الخليج  ،حيث تقدم
شهادات إدارة عليا في نظام بيئي رياديً .
نظرا ألننا
عامليا في اقتصاد جديد ً
دخلنا ً
تماما  ،فإنه يتبع
ً
منطقيا أننا بحاجة إلى نهج جديد تماما في اإلدارة.
عندما يعتمد االقتصاد القديم على اإلنتاج
والعمل  ،يعتمد االقتصاد الجديد على املعرفة
واالبتكار .على هذا النحو  ،سيتعين على املديرين
أن يتعلموا اإلبداع  ،والتكيف  ،واالبتكار .بمعنى
آخر  ،سيتعين على املديرين أن يصبحوا رواد
أعمال .من خالل تثقيف الطالب ليصبحوا مديري
مشاريع  ،فإننا نهدف إلى تلقين الخريجين بطريقة
فريدة من التفكير والعمل الذي ينطبق على أي
خصم  %15على رسوم الدراسة
قطاع أو مبادرة.

تمور ليوا

كلية أبوظبي لإلدارة

دبي ,دبي ,السطوة

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,السطوة

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

عيادة أسنان مؤسسة ألكثر من ً 15
عاما توفر
رعاية أسنان عالية الجودة وبأسعار معقولة
ملجتمع دبي متعدد الثقافات.

عيادة أسنان مؤسسة ألكثر من ً 15
عاما توفر
رعاية أسنان عالية الجودة وبأسعار معقولة
ملجتمع دبي متعدد الثقافات.

ابتسامة هوليود مقابل
 11،999درهم فقط

أكمل تبييض األسنان مقابل
 599درهم فقط.

مركز الصايغ الطبي

مركز الصايغ الطبي

دبي ,دبي ,السطوة

طب

خصم ثابت

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,السطوة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

عيادة أسنان مؤسسة ألكثر من ً 15
عاما توفر
رعاية أسنان عالية الجودة وبأسعار معقولة
ملجتمع دبي متعدد الثقافات.

عيادة أسنان مؤسسة ألكثر من ً 15
عاما توفر
رعاية أسنان عالية الجودة وبأسعار معقولة
ملجتمع دبي متعدد الثقافات.

تحجيم وتلميع  299درهم فقط.

خصم  ٪10على التيجان
والجسور

مركز الصايغ الطبي

مركز الصايغ الطبي

دبي ,دبي ,السطوة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-25

دبي ,دبي ,السطوة

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا- .
العرض يطبق لعمليات الدفع
النقدي فقط

2022-01-25

2021-01-25

2021-01-25

عيادة أسنان مؤسسة ألكثر من ً 15
عاما توفر
رعاية أسنان عالية الجودة وبأسعار معقولة
ملجتمع دبي متعدد الثقافات.

عيادة أسنان مؤسسة ألكثر من ً 15
عاما توفر
رعاية أسنان عالية الجودة وبأسعار معقولة
ملجتمع دبي متعدد الثقافات.

خصم  ٪ 20على جميع عمليات
طب األسنان باستثناء التيجان
والجسور

استشارة مجانية

مركز الصايغ الطبي

مركز الصايغ الطبي

دبي ,دبي ,أم رمول

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية- .
العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا.

2022-01-25

دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

تسوق

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل  -2ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية 3العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

2021-01-25

2021-10-12

تصميم وتوريد وتركيب وصيانة وإصالح وتحديث خصم  %10على إجمالي قيمة
العقد
جميع أنواع املصاعد والساللم املتحركة

شركة أمواج البحر لتأجير القوارب واليخوت هي
شركة متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من
منتجات اإلبحار عالية الجودة والحصرية في دبي
سواء كان ذلك على متن يخت أنيق أو طوف فاخر
أو مركب شراعي خاص أو ليموزين أو طائرة مائية

خصم  %30على مجموع
الفاتورة

مصاعد

امواج البحر

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل -
إنشاء الفاتورة في املحل - .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
 .خالل العطالت الرسميةالعروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل  -2ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية 3العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

2021-10-12

2021-10-12

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
بأكملها

خصم  ٪ 25على جميع
الخدمات واملنتجات

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
خصم  ٪15على زيت كاسترول
بأكملها

مجموعة الرستماني

مجموعة الرستماني

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل  -2ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية 3العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل  -2ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية 3العروض غير قابلة للتحويل
وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

2021-10-12

2021-10-12

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
خصم  %15على بطاريات اف بي
بأكملها

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
خصم  ٪15على بطارية بيكون
بأكملها.

مجموعة الرستماني

مجموعة الرستماني

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

نسبة الخصم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-11-01

2021-10-12

2021-10-12

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
خصم  ٪15على إطارات الرادار
بأكملها.

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
بأكملها.

خصم  ٪15على اإلطارات
الفيدرالية

مجموعة الرستماني

مجموعة الرستماني

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,العين ,زاخر
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة ,رأس
الخيمة

سيارات

نسبة الخصم

يمكن االستفادة من العرض
في اي من املتعاملين املصرح
لهم * .ال يمكن االستفادة من
العرض مع اي ترقيه جاريه
أخرى * .معرف املوظف في
القطاع الخاص أو شهادة
التوظيف ساريه املفعول

2022-11-01

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

يمكن االستفادة من العرض
في اي من املتعاملين املصرح
لهم * .ال يمكن االستفادة من
العرض مع اي ترقيه جاريه
أخرى * .معرف املوظف في
القطاع الخاص أو شهادة
التوظيف ساريه املفعول

2022-11-01

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

صحة

نسبة الخصم

الحجز املسبق  ،اتصل على 1.
ال +97192099880. 2.
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
.خاصة أو عروض ترويجية 3
هذا الخصم غير صالحة في
 .أيام العطل الرسمية

2022-12-01

2021-10-12

2021-10-12

2021-11-01

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
بأكملها.

خصم  ٪ 12على إطارات
ميشالن

ألكثر من نصف قرن من الزمان  ،تلتزم الرستماني
بتقديم منتجات وخدمات وتصميمات مبدعة
استثنائية وابتكارات في وضع املعايير والتي أثرت
طريقة ممارسة األعمال التجارية ليس فقط في
دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بل في املنطقة
بأكملها

خصم  ٪ 15على خدمة
املركبات واالكسسوارات

في منتجعات لوكسيتان،اغلق عينيك ببساطة
للسفر إلى أراض ي بروفنس ،وهي تربة مشمسة ال
ً
تتوقف ً
أبدا عن اختراع الجمال تماما مثل
بروفنس هي أرض الجمال ،يعد سبا لوكسيتان
ً
ً
مالذا هادئا لتجديد حواسك واستعادة الهدوء خصم  %30على جميع عالجات
 90دقيقة
.والتوازن الداخلي.

مجموعة الرستماني

مجموعة الرستماني

أو سبا من لوكسيتان

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

أبوظبي ,العين ,املطاوعة

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع املطعم املذكورة في
العرض .2 .صالحة لتناول
الطعام فقط  .3ال يمكن
الجمع بين االعروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع املطعم املذكورة في
العرض .2 .صالحة لتناول
الطعام فقط  .3ال يمكن
الجمع بين االعروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الساعدي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

الفجيرة ,الفجيرة ,الفجيرة

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,رأس الخور الصناعية
الثانية

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,جميرا الثانية

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
االعروض أو استخدامها مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,جميرا الثانية

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
شراء واحدة احصل على أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
.ينص على خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
شراء واحدة احصل على أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
.ينص على خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة أبو
األبيض

مطاعم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
.إنشاء الفاتورة في املحل2 .
صالحة لتناول الطعام فقط
ال يمكن الجمع بين 3.
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
شراء واحدة احصل على أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
.ينص على خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع مركز السيارات
.املذكورة على القسيمة2 .
ينصح الحجوزات  .3ال يمكن
دمج العروض أو استخدامها
مع أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العروض إال
.مرة واحدة

2022-01-25

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

العروض غير صالحة 1.
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة  ،وعروض ،
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .2 .هذه العروض
صالحة فقط ألعضاء
.التطبيق ابشر

2021-12-31

2021-01-25

2019-06-08

نعيد السيارة إلى أيام مجدها باستخدام سمارت
اوتو التي تقوم بتفصيل بجميع أنواع السيارات
مثل التفصيل الداخلي  ،والتلميع بالشمع ،
والتفاصيل الخارجية  ،والطالء بالنانو الخزفي خصم  %30على عرض النانو
سيراميك مع الحماية
والطالء بالزجاج .قم بزيارتنا للحصول على عرض
السيراميكية للنوافذ
أسعار خاص.

واحة من خدمات الجمال والسبا اللياقة البدنية
في أبو ظبي .لدينا فريق من  150من خبراء مؤهلين
دوليا يوجد مدربين مختصين في اللياقة البدنية
على استعداد إلرشادكي إلزالة التوتر وإعادة
اكتشاف جمالكي

خصم  %15على كل االسعار

سمارت أوتو

أورينتال ويلنس سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

نسبة الخصم

العروض غير صالحة 1.
بالتزامن مع أي صفقات أخرى
وعروض خاصة  ،وعروض ،
ترويجية وخالل العطالت
الرسمية .2 .هذه العروض
صالحة فقط ألعضاء
.التطبيق ابشر

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

نسبة الخصم

ال تسري العروض بالتزامن1.
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية.2 .هذا الخصم
ساري فقط لحاملي

2021-12-31

2019-06-08

2019-06-08

واحة من خدمات الجمال والسبا اللياقة البدنية
في أبو ظبي .لدينا فريق من  150من خبراء مؤهلين
دوليا يوجد مدربين مختصين في اللياقة البدنية
على استعداد إلرشادكي إلزالة التوتر وإعادة
اكتشاف جمالكي

خصم  %15علي كل االسعار

مع أكثر من عقد من الخبرة وفرعين يقعان في
البطين ومدينة خليفة .أصبح أورينتال سبا واحة
من خدمات الجمال والسبا واللياقة البدنية في أبو
ظبي .لدينا فريق من  80من املعالجين املؤهلين
تأهيال عاليا دوليا ومدربين اللياقة البدنية على
استعداد إلرشادك للتخلص من التوتر وإعادة
اكتشاف جمالك.

خصم  %15علي كل االسعار

أورينتال ويلنس سبا

أورينتال ويلنس سبا

دبي ,دبي ,دبي

سياحة و سفر

موقع الكتروني

للحجز  ،تفضل بزيارة 1.
https://ho.hotelexpress.com/absher#sear
واستخدم الرمز ch
الخصم غير "absher19". 2.
صالح خالل أيام العطل
الرسمية .3 .ال يمكن الجمع
بين الخصم أو استخدامه مع
أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .ال يمكن تحويل
الخصم أو إلغاؤه أو رده .5 .ال
يجوز نسخ الخصم أو إعادة
توزيعه ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
 ،للبيع أو التجارة أو التبادل
.ما لم ينص على خالف ذلك
ال يمكن استرداد قيمة 6.
.العرض إال مرة واحدة7 .
.تطبق شروط وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-02

يقدم الفندق الرائد في العالم ألعضاء ابشر خصم
يصل إلى  ٪50في أكثر من  10آالف فندق حول
العالم.

خصم  ٪30على عروض الفندق
النقدية

هوتيل اكسبريس

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
.املجاني بقيمة مساوية أو أقل
صالحة لتناول الطعام 2.
فقط .3 .ال يمكن الجمع بين
العروض أو استخدامها مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
العروض غير صالحة خالل 4.
أيام العطل الرسمية .5 .ال
يمكن نقل العروض أو إلغاؤها
أو ردها .6 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
شراء واحدة احصل على أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
" .ينص على خالف ذلك
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-02

يقع بي شاورما في ميدان جزيرة الريم مارينا ،
ويقدم مجموعة واسعة من األطباق الشرق أوسط
التقليدية بمظهر عصري الغنية .تشمل القائمة
كل ش يء من املازة والسلطات والشاورما إلى جانب
الفطائر اللذيذة والحلويات .يمكنكم اختيار تناول
أيضا الوجبات الجاهزة اشترى  1واحصل على  1مجاناً
الطعام في الفندق  ،نوفر ً
من وجبة البورغر الكومبو
وخدمات التوصيل.

بى شاورما

الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة

سكن

نسبة الخصم

العروض غير صالحة خالل 1.
العطالت الرسمية .2 .ال
يمكن دمج العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .3 .ال يمكن
نقل العروض أو إلغاؤها أو
ردها .4 .ال يجوز نسخ
العروض أو إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض  ،على
سبيل املثال ال الحصر  ،البيع
أو التجارة أو التبادل  ،ما لم
.ينص على خالف ذلك5 .
.تطبق شروط وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-02

تعتبر هوتلز.كوم املزود الرائد إلقامة الفنادق في
جميع أنحاء العالم  ،حيث تقدم خدمات الحجز
عبر شبكتها الخاصة من املواقع اإللكترونية
ومراكز االتصال الهاتفية.

خصم  ٪10على حجز الفندق

هوتلز.كوم

أبوظبي ,ابو ظبي ,جزيرة الريم
أبوظبي ,العين ,املطاوعة
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,الراشدية  -دبي
دبي ,دبي ,دبي
رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
الساعدي
عجمان ,عجمان ,عجمان

مطاعم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع املطعم املذكورة في
العرض .2 .صالحة لتناول
الطعام فقط  .3ال يمكن
الجمع بين االعروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
شراء واحدة احصل على التبادل  ،ما لم ينص على
.خالف ذلك
الثانية مجانا

2022-01-25

2021-01-25

تأسست مطعم بيتزا اكسبرس في عام ، 1965
لديها تقليد في صنع البيتزا اإليطالية الرفيعة
واملقرمشة واللذيذة .باستخدام مكونات طازجة
ومجموعة نكهات متنوعة ،تقدم بيتزا اكسبرس
عالمتها التجارية الفريدة من الطعام اإليطالي في
بلدان حول العالم.

اشترى  1واحصل على ً 1
مجانا
على األطباق الرئيسية

بيتزا اكسبريس

دبي ,دبي ,دبي

سكن

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-21

2021-01-21

ساس لالستشارات الهندسية  ،كشركة رائدة في
مجال التصميم املعماري والهندسة اإلنشائية
واالستشارات وتخدم املطورين والبنائين وأصحاب خصم  ٪ 25من املبلغ اإلجمالي
لالستشارات باإلضافة إلى
املنازل وأصحاب املشاريع العقارية في اإلمارات
العربية املتحدة مع أفكار مبتكرة وفعالة من حيث مسودات التصميم األولى
املجانية
التكلفة وفعالة لبناء الطاقة.

ساس لألستشارات
الهندسية

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع مركز السيارات
.املذكورة على القسيمة2 .
ينصح الحجوزات  .3ال يمكن
دمج العروض أو استخدامها
مع أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العروض إال
.مرة واحدة

2022-01-25

2021-01-25

نعيد السيارة إلى أيام مجدها باستخدام سمارت
اوتو التي تقوم بتفصيل بجميع أنواع السيارات
مثل التفصيل الداخلي  ،والتلميع بالشمع ،
والتفاصيل الخارجية  ،والطالء بالنانو الخزفي
والطالء بالزجاج .قم بزيارتنا للحصول على عرض
أسعار خاص.

استمتع بخصم  %30على
عرض صبغ النوافذ
السيراميكية

سمارت أوتو

دبي ,دبي ,مردف

سيارات

نسبة الخصم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع مركز السيارات
.املذكورة على القسيمة2 .
ينصح الحجوزات  .3ال يمكن
دمج العروض أو استخدامها
مع أي عروض أو خصومات
أخرى .4 .العروض غير
صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العروض إال
.مرة واحدة

2022-01-25

2021-01-25

نعيد السيارة إلى أيام مجدها باستخدام سمارت
اوتو التي تقوم بتفصيل بجميع أنواع السيارات
مثل التفصيل الداخلي  ،والتلميع بالشمع ،
والتفاصيل الخارجية  ،والطالء بالنانو الخزفي
والطالء بالزجاج .قم بزيارتنا للحصول على عرض
أسعار خاص.

استمتع بخصم  %30على
عرض تلميع السيارة بالشمع

سمارت أوتو

دبي ,دبي ,دبي

سيارات

نسبة الخصم

العروض صالحة فقط في 1.
مواقع مركز السيارات
.املذكورة على القسيمة2 .
التحفظات موص ى بها  .3ال
يمكن الجمع بين العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل العطالت
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض  ،بما
في ذلك  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
.التبادل  ،أو غير ذلك املحدد
ال يمكن استرداد قيمة 7.
.العروض إال مرة واحدة

2022-01-25

2021-01-25

نعيد السيارة إلى أيام مجدها باستخدام سمارت
اوتو التي تقوم بتفصيل بجميع أنواع السيارات
مثل التفصيل الداخلي  ،والتلميع بالشمع ،
والتفاصيل الخارجية  ،والطالء بالنانو الخزفي
والطالء بالزجاج .قم بزيارتنا للحصول على عرض استمتع بخصم  %30على
عرض تنظيف السيارة بالكامل
أسعار خاص.

سمارت أوتو

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

القسائم صالحة فقط في 1.
مواقع املطعم املذكورة في
القسيمة .2 .صالحة لتناول
الطعام فقط.3 .ال يمكن
الجمع بين القسائم أو
استبدالها مع أي عروض أو
خصومات أخرى.4 .القسائم
غير صالحة خالل أيام العطل
شراء واحدة احصل على الرسمية.5 .ال يمكن نقل
.القسائم أو إلغاؤها أو ردها
الثانية مجانا

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

الهدية املجانية يجب أن 1.
تكون بنفس قيمة السلعة
التي قمتم بشرائها أو أقل
قيمة .2 .قسيمة العرض
سارية داخل فروع املطعم
املوضحة إليها بالقسيمة
فقط .3 .العرض ساري لألكل
.داخل املطعم فقط

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-06-11

2019-06-01

لقد توصلنا إلى فكرة املطعم من الفضاء الخارجي.
الوجود في الفضاء الخارجي اآلن مع مطعم ومقهى
ويسبر الذي أخبرنا عن طرق جديدة للطهي لم يتم
تجربتها على اإلطالق .نريد منك زيارتنا لتجربة
قائمتنا الخاصة ومقابلة أولئك الذين أتوا بهذه اشترى وجبه افطار و احصل
ً
على واحد مجانا
األفكار.

ُي ّ
قدم فود ستوب كافيه من كيدز فاكتوري
خدماته للمناسبات الخاصة بالشركات وحفالت خصم  ٪30على احتفاالت وعيد
امليالد
أعياد امليالد

ويسبر ريسترون و كافية

كيدز فاكتوري

أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة خليفه أ

صحة

دبي ,دبي ,دبي

مطاعم

ال تسري العروض بالتزامن1.
مع أي عروض أخرى أو
عروض خاصة أو عروض
ترويجية و خالل العطالت
الرسمية.2 .هذا الخصم
ساري فقط لحاملي

2021-12-31

ً
يجب الحجز مسبقا .2 .ال 1.
يمكن الجمع بين القسائم أو
استخدامها باالقتران مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
ال يمكن استخدام قسيمة 3.
العرض أثناء العطالت
الرسمية .4 .ال يمكن نقل
.القسائم أو إلغائها أو ردها5 .
ال يسمح بنسخ أو إعادة توزيع
القسائم ألي غرض يشمل وال
يقتصر على البيع أو اإلتجار
أو املبادلة ،إال في حالة تحديد
ما يخالف ذلك .6 .يمكن
االستفادة من قسيمة العرض
شراء واحدة احصل على مرة واحدة فقط .7 .تطبق
.شروط وأحكام الشريك
الثانية مجانا

2021-12-31

نسبة الخصم

2019-06-01

2019-06-01

مع أكثر من عقد من الخبرة وفرعين يقعان في
البطين ومدينة خليفة .أصبح أورينتال سبا واحة
من خدمات الجمال والسبا واللياقة البدنية في أبو
ظبي .لدينا فريق من  80من املعالجين املؤهلين
تأهيال عاليا دوليا ومدربين اللياقة البدنية على
استعداد إلرشادك للتخلص من التوتر وإعادة
اكتشاف جمالك.

قائمة غنية من أشهر املأكوالت البحرية
من خالل
ٍ
ً
ّ
من حول العالم ،يوفر "ذا كراب ماركيت" تجربة
أجواء بحرية تتسم
فريدة لتناول الطعام ضمن
ٍ
بالعصرية.

خصم  %15على كل االسعار

اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
يوم غداء الجمعة

أورينتال ويلنس سبا

ذا كراب ماركيت

أبوظبي ,املنطقه الغربيه ,مدينة
زايد

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
ّ
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل.2 .العروض صالحة فقط
في مواقع املطعم املذكورة على
العرض .3 .صالح لتناول
الطعام في فقط .4 .ال يمكن
الجمع بين العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .5 .العروض
غير صالحة خالل العطالت
الرسمية .6 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 7.
إعادة توزيعها ألي غرض من
شراء واحدة احصل على األغراض .8 .يمكن استرداد
.العرض مرة واحدة فقط
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-01

ذا تيست اوف كوريا هو املذاق الكوري األصيل.
يتميز بتصميم داخلي خشبي وغرف خاصة ،
ويقدم املطعم مجموعة واسعة من البوفيهات مع
الطهي الحي على طاولتك .القائمة هي ما تتوقعه
من مطعم كوري :مجموعة واسعة من الطعام.

اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
على الحلويات

طعم كوريا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

يجب أن يكون العنصر 1.
ّ
املجاني ذا قيمة مساوية أو
أقل.2 .العروض صالحة فقط
في مواقع املطعم املذكورة على
العرض .3 .صالح لتناول
الطعام في فقط .4 .ال يمكن
الجمع بين العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .5 .العروض
غير صالحة خالل العطالت
الرسمية .6 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 7.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
شراء واحدة احصل على خالف ذلك .8 .يمكن استرداد
.العرض مرة واحدة فقط
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-01

ذا تيست اوف كوريا هو املذاق الكوري االصيل.
يتميز بتصميم داخلي خشبي وغرف خاصة ،
ويقدم املطعم مجموعة واسعة من البوفيهات مع
الطهي الحي على طاولتك .القائمة هي ما تتوقعه
من مطعم كوري :مجموعة واسعة من الطعام.

اشتر واحدة و احصل على
واحدة مجانا على القائمة (
األرز ،املعكرونة ،الحساء و
الرول)

طعم كوريا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

2019-06-01

استمتع باألطباق الهندية واملغولية الشهية في
هافلي مع األصدقاء والعائلة .استمتع بريانيز إلى
خصم  ٪30على إجمالي الفاتورة
الدجاج الزبدة اوأكثر من ذلك بكثير.

هافيلي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

مطاعم

نسبة الخصم

يجب أن تكون الجلسة 1.
.مجانية بنفس املدة أو أقل2 .
يجب االستفادة من جلسة
مجانية في نفس اليوم .3 .ال
يمكن الجمع بين العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العرض إال مرة
واحدة .8 .تطبق شروط
.وأحكام الشريك

2021-12-31

2019-06-01

ُي ّ
قدم فود ستوب كافيه من كيدز فاكتوري
خدماته للمناسبات الخاصة بالشركات وحفالت
أعياد امليالد مع أصناف كبيرة من كيك أعياد فود ستوب كافيه  -خصم ٪30
على الحفالت واعياد امليالد
امليالد والوجبات

كيدز فاكتوري

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

املدة املجانية يجب أن "1.
تكون مثل املدة التي تم
شراؤها أو أقل منها .2 .يحب
االستفادة من املدة املجانية
في نفس اليوم  .3ال يمكن دمج
قسائم العرض أو استخدامها
شراء واحدة احصل على في نفس التوقيت مع عروض
 .أو خصومات أخرى
الثانية مجانا

2022-01-26

2021-01-26

ً
سيصبح اللعب أكثر مرحا في عالم الفنون
واإلبداع الذي سيكتشفه طفلك في عالم كيدز
فاكتوري حيث بإمكانه تصنيع أكثر من مئة قطعة
شراء  1الحصول على  1مجانا
باستخدام الخشب واملعدن والشمع والورق
على مذهلة مصنع بيكر
والصابون والخزف تحت إشراف محترف.

كيدز فاكتوري

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

ترفيه

يجب أن تكون الجلسة 1.
.مجانية بنفس املدة أو أقل2 .
يجب االستفادة من جلسة
مجانية في نفس اليوم .3 .ال
يمكن الجمع بين العروض أو
استخدامها مع أي عروض أو
خصومات أخرى .4 .العروض
غير صالحة خالل أيام العطل
الرسمية .5 .ال يمكن نقل
.العروض أو إلغاؤها أو ردها
ال يجوز نسخ العروض أو 6.
إعادة توزيعها ألي غرض من
األغراض  ،على سبيل املثال ال
الحصر  ،البيع أو التجارة أو
التبادل  ،ما لم ينص على
خالف ذلك .7 .ال يمكن
استرداد قيمة العرض إال مرة
واحدة .8 .تطبق شروط
شراء واحدة احصل على
.وأحكام الشريك
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-06-01

ً
سيصبح اللعب أكثر مرحا في عالم الفنون
واإلبداع الذي سيكتشفه طفلك في عالم كيدز
فاكتوري حيث بإمكانه تصنيع أكثر من مئة قطعة
باستخدام الخشب واملعدن والشمع والورق
والصابون والخزف تحت إشراف محترف .كما اشتر  1و احصل على  1مجانا
على عامل سوبر البناء
يمكنه أن يأخذ تحفته الفنية معه إلى املنزل.

كيدز فاكتوري

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

تسوق

نسبة الخصم

ً
.يجب الحجز مسبقا "1.
للحجز يرجى االتصال على
ال يمكن +97192099880 2.
الجمع بين القسائم أو
استخدامها باالقتران مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
ال يمكن استخدام قسيمة 3.
العرض أثناء العطالت
.الرسمية

2022-12-01

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

ً
.يجب الحجز مسبقا1.
للحجز يرجى االتصال على
ال تسري+97123047531 2.
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
.خاصة أو عروض ترويجية
القسائم غير صالحة خالل3.
أيام العطل الرسمية.4 .ال
يمكن نقل القسائم أو إلغائها
أو ردها .5ال يسمح بنسخ أو
إعادة توزيع القسائم ألي
غرض.6 .يمكن االستفادة من
قسيمة العرض مرة واحدة
فقط .7 .تطبق شروط
.وأحكام الشريك

2022-12-01

2021-10-11

2021-10-11

ُ
استمتع باألجواء الطبيعية الهادئة التي تحيط
بمنتجع انتركونتيننتال الفجيرة .يقع أو سبا من
لوكسيتان في أحضان الطبيعة بين الجبال
والبحر ،ويضم ست غرف للمعالجة وجناحين
لألزواج وغرفة ّ
حمام تركي ومناطق خاصة
لالستراحة.

من كل على  90دقيقة 30 ٪
العالج

يعد مستوحى من نمط الحياة في فندق ماريوت
وسط املدينة  ،أبو ظبي .يقع داخل الفندق في
الطابق  ، 24وهو واحد من أكثر املنتجعات
ً
الصحية ارتفاعا في أبو ظبي .يساعد ايلي سبا
الضيوف على االسترخاء في سالمهم الداخلي أول
سبا باريس ي مستوحى من نمط الحياة في فندق
ماريوت وسط املدينة  ،أبو ظبي .يقع داخل
الفندق في الطابق  ، 24وهو واحد من أكثر
ً
املنتجعات الصحية ارتفاعا في أبو ظبي .يساعد
مستوحى من نمط الحياة في فندق ماريوت وسط
املدينة  ،أبو ظبي .يقع داخل الفندق في الطابق 24
ً
 ،وهو واحد من أكثر املنتجعات الصحية ارتفاعا
في أبو ظبي .يساعد ايلي سبا الضيوف على
من يوم  90عالجات دقيقة 40٪
االسترخاء في سالمهم الداخلي الضيوف على
)باستثناء امليس الخدمات(
االسترخاء في سالمهم الداخلي

ايل سبا

ايل سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

نسبة الخصم

ً
.يجب الحجز مسبقا1.
للحجز يرجى االتصال على
ال تسري+97123047531 2.
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
.خاصة أو عروض ترويجية
القسائم غير صالحة خالل3.
أيام العطل الرسمية.4 .ال
يمكن نقل القسائم أو إلغائها
أو ردها .5ال يسمح بنسخ أو
إعادة توزيع القسائم ألي
غرض.6 .يمكن االستفادة من
قسيمة العرض مرة واحدة
فقط .7 .تطبق شروط
.وأحكام الشريك

2022-12-01

2021-10-11

يعد مستوحى من نمط الحياة في فندق ماريوت
وسط املدينة  ،أبو ظبي .يقع داخل الفندق في
الطابق  ، 24وهو واحد من أكثر املنتجعات
ً
الصحية ارتفاعا في أبو ظبي .يساعد ايلي سبا
الضيوف على االسترخاء في سالمهم الداخلي أول
سبا باريس ي مستوحى من نمط الحياة في فندق
ماريوت وسط املدينة  ،أبو ظبي .يقع داخل
الفندق في الطابق  ، 24وهو واحد من أكثر
ً
املنتجعات الصحية ارتفاعا في أبو ظبي .يساعد
مستوحى من نمط الحياة في فندق ماريوت وسط
املدينة  ،أبو ظبي .يقع داخل الفندق في الطابق 24
ً
 ،وهو واحد من أكثر املنتجعات الصحية ارتفاعا
في أبو ظبي .يساعد ايلي سبا الضيوف على
من العالجات على 40 ٪ 135
االسترخاء في سالمهم الداخلي الضيوف على
دقيقة (باستثناء خدمات امليس)
االسترخاء في سالمهم الداخلي

ايل سبا

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

صحة

يجب الحجز 1.
ً
مسبقا .2 97143449550.ال
يمكن الجمع بين القسائم أو
استخدامها باالقتران مع أي
.عروض أو خصومات أخرى
ال يمكن استخدام قسيمة 3.
العرض أثناء العطالت
الرسمية .4 .ال يمكن نقل
.القسائم أو إلغائها أو ردها5 .
ال يسمح بنسخ أو إعادة توزيع
القسائم ألي غرض يشمل وال
يقتصر على البيع أو اإلتجار
أو املبادلة ،إال في حالة تحديد
ما يخالف ذلك .6 .يمكن
االستفادة من قسيمة العرض
شراء واحدة احصل على مرة واحدة فقط .7 .تطبق
.شروط وأحكام الشريك
الثانية مجانا

2021-12-31

2019-05-30

الشكل  8نادي صحي لدينا صالة رياضية مجهزة
ً
ً
تجهيزا كامال مع أحدث املعدات .يقع في الطابق  19الشكل  8نادي صحي  -شراء 1
مع إطاللة بانورامية على أفق أبوظبي أثناء التمرين احصل على  1مجانا على 3
أشهر 6 ،أشهر أو سنة 1
 ،وسيقوم املدربون الشخصيون لدينا باملساعدة
عضوية نادي رياض ي
في أي نشاط

فندق كريستال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا
سياحة و سفر

2021-12-31

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .شراء واحدة احصل على العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا
الثانية مجانا

2021-12-31

مطاعم

2019-05-30

2019-05-30

ً
اشتر واحصل على واحدة مجانا
تشكيلة واسعة من القهوة الطازجة والشاي
ِ
وكذلك الوجبات الخفيفة واملعجنات .إنها نقطة على وجبة الكيك والقهوة في
مقهى بلندز
التقاء مثالية لكل من األصدقاء

اشتر  1واحصل على ً 1
مجانا
فيوز من املطاعم الجديده في أبوظبي .يتميز
بتقديم مأكوالت عاملية ُت ّ
حضر من مكونات طازجة .من فيوز الونج أند جريل

فندق كريستال

فندق كريستال

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2021-12-31

رأس الخيمة ,رأس الخيمة,
جلفار

طب

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1-
إنشاء الفاتورة في املحل -2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
خالل العطالت الرسمية3 .العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-26

2019-05-30

2021-01-26

يقع الفندق في منطقة البنوك بوسط املدينة على
بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار أبو ظبي
الدولي.

-

خصم  ٪30على اإلقامة
الفندقية

خصم  %15فقط

فندق كريستال

كوزمسرج

أبوظبي ,العين ,السالمات

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم ابشر مع 1.
تطبيق ابشر في منفذ الشريك
قبل إنشاء الفاتورة .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية
.وخالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا4 .
ينطبق الخصم على األسعار
.القياسية

2021-12-31

دبي ,دبي ,أم سقيم األولى
دبي ,دبي ,أم سقيم الثانية

ترفيه

نسبة الخصم

املطالبة بخصم ابشر مع 1.
تطبيق ابشر في منفذ الشريك
.قبل إنشاء الفاتورة2 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-26

2020-02-25

2021-01-26

تقع منتجع دانات العين وسط مساحات خضراء
خصبة وحدائق جميلة ،ويوفر مجموعة من
املطاعم والبارات و 3مسابح وملعبي تنس
واسكواش وساونا ومركز للياقة البدنية وعالجات خصم  ٪ 25على أفضل أسعار
الغرف املتاحة
مساج السبا.

توفر هيلي دبي تجربة ال تنس ى في روئية معالم دبي .
اغتنم هذا الجولة مرة في العمر علي املروحة ,و
تمتع في تحليق باعلي املواقع في مدينة دبي.

خصم  %30علي جميع رحالت
املروحة

دانات منتجع العين

هيلي دبي

دبي ,دبي ,السطوة

مطاعم

نسبة الخصم

صالحة لتناول داخل1.
الطعام فقط.2 .ال تسري
العروض بالتزامن مع أي
عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية او
.خالل العطالت الرسمية
هذا الخصم غير قابلة3.
.للتحويل وال يمكن استردادها
هذا الخصم غير قابلة4.
للنسخ و إعادة توزيعها ألي
غرض من األغراض .5عملية
االسترداد لهذا الخصم فقط
.مرة وحدة

2021-12-31

دبي ,دبي ,جميرا الثانية

سياحة و سفر

نسبة الخصم

املطالبة بخصم أبشر قبل 1.
إنشاء الفاتورة في املحل .2 .ال
تسري العروض بالتزامن مع
أي عروض أخرى أو عروض
خاصة أو عروض ترويجية و
.خالل العطالت الرسمية3 .
العروض غير قابلة للتحويل
.وال يمكن استردادها ً
نقدا

2022-01-26

2019-05-30

2021-01-26

إن صلصة كافيه دي باريس التي طورها السيد
بوبير في عام  1930مرافقة مع شريحة لحم فيليه
فو في مطعم باريس في جنيف مكنته من إطالق
مفهوم مذهل  ،لتقديم صيغة قائمة واحدة
اكتسبت ً
نجاحا فورًيا في جميع أنحاء العالم.
يمكنك اآلن تذوق صلصة كافيه دي باريس
ً
األصلية التي تم نقلها جوا بالطائرة من جنيف إلى
خصم  %30على اجمالى الفاتورة
انتريكوتي كافيه دي باريس في دبي مول.

إن منتجعنا الشاطئي هو ِقبلة املسافرين التي تقع
بين مياه الخليج العربي الصافية ومدينة دبي
الشهيرة الراقية

احصل علي خصم  %10علي
سعر الغرفة املعلنة

إنتركوت دو باريس

فور سيزونز دبي

أبوظبي ,ابو ظبي ,أبوظبي
أبوظبي ,ابو ظبي ,مدينة محمد
بن زايد
الشارقة ,املدام ,منطقة املدام
الشارقة ,مدينة الشارقة,
الشارقة
دبي ,دبي ,جبل علي األولى
دبي ,دبي ,محيصنة األولى

صحة

نسبة الخصم

العروض صالحة ملدة 1. 30
يوما من تاريخ الشراء .2 .ال
.يمكن رد العروض ً
نقدا3 .
العرض غير صالح بالتزامن مع
أي عرض آخر .4 .لجميع
املواعيد  ،يجب الحجز
املسبق .5 .جميع األسعار
املعروضة شاملة ضريبة
القيمة املضافة عند
.االقتضاء

2022-01-26

2021-01-26

الترا ام اس هي تجريب الشخصية األسرع واألكثر
فعالية! التكنولوجيا تتطور في هذه األثناء .تعادل
جلسة تمرين يو أم أس مدتها  20دقيقة ما يقرب
من  4ساعات من جلسة التمرين التقليدية ,لم خصم  ٪20على جميع رسوم
تعد هناك ساعات طويلة في صالة األلعاب العضوية وقسائم جلسة واحدة
مجانية بقيمة  290درهم
الرياضية.

بودي ستايلر

