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(  VIP ) العضوية المميزة
جميع مميزات العضوية المجانية با�ضافة إلى:

شركة موارد للتمويل : 
 

  •    يحصل العضو على 3 ضمانات وزارة العمل مجانية  مقابل كل 10 ضمانات يصدرها .
  •    نظام حماية ا�جور بسعر مخفض :

  •    تمويل يصل الى 5 ماليين درهم بسعر مخفض ل�عضاء دون رسوم ادارية ومستندات 
        بسيطة

  •    ضمانات بنكية ل�داء مقابل ٪25 من قيمة الضمان
  •    ضمانات بنكية للعطائات و التأمينات ا�ولية مقابل ٪10 من قيمة الضمان فقط.

  •    تمويل شخصي للموظفين العاملين في شركات ا�عضاء تصل إلى 6 مرات الراتب.
  •    نظام حماية ا�جور بسعر مخفض.

شركة بيانات ا�مارات (أبوظبي و رأس الخيمة) :

  •    خصم ٪18 على خدمات تجهيز وطباعة المعامالت الخاصة بإدارة الجنسية و شؤون 
        ا�جانب.

  •    خصم ٪15 على خدمات تجهيز وطباعة المعامالت الخاصة بوزارة الصحة.
  •    سيتم تسجيل العضو في نظام كاش باك وعند إبراز بطاقة العضوية، سيتم منح 

        العضو شيك بمبلغ 1000 درهم بعد إنهاء 200 معاملة.

شركة عجمان للخدمات ا�لكترونية (عجمان):

  •    خصم ٪18 على خدمات تجهيز وطباعة المعامالت الخاصة بإدارة الجنسية و شؤون 
        ا�جانب.

  •    خصم ٪15 على خدمات تجهيز وطباعة المعامالت الخاصة بوزارة الصحة.
  •    سيتم تسجيل العضو في نظام كاش باك وعند إبراز بطاقة العضوية، سيتم منح 

  •    العضو شيك بمبلغ 1000 درهم بعد إنهاء 200 معاملة.

جمعية ا�مارات التعاونية:

  •    خصم خاص على رسوم التسجيل بنسبة ٪50 اي مبلغ 1000 درهم عن كل صنف 
        تدفع مرة واحدة.

  •    خصم خاص للمشتريات بنسبة ٪50 اي خصم ٪5 من اجمالي المشتلريات الشهرية    
        عند السداد للمورد.

  •    منح فرصة عرض الصنف لدرسة مدى تحرك مبيعاتك بالجمعية لمدة 6 اشهر 
        بالمقارنة بشهرين للموردين ا¶خرين.

 
مدينة دبي الصناعية : 

  •    خصومات  تصل إلى  ٪25 على تأجير المستودعات وسكن العمال والمكاتب
 

الريس للسفريات :

  •    اسعار خاصة على تذاكر السفر تصل إلى 4٪ 
  •    أسعار خاصة لسفر المجموعات.

  •    تخفيض يصل الى ٪25 على خدمات تأجير السيارات محليا ودوليا .
  •    خدمات تأمين ضد مخاطر السفر بأسعار خاصة ل�عضاء .

  •    خدمات االستقبال والمساعدة في مطار دبي ل�عضاء الذين يشترون تذاكرهم من   
        الريس باسعار مخفضة .

  •    خدمات تأشيرات سياحية في في الدولة.
  •    أسعار خاصة بفنادق الدولة ل�عضاء بخصم 10٪.

  •    خصم يصل الى ٪8 على كافة حظم برامج العطالت المتوفرة .
 

دبي للجودة :

  •    عضوية مجانية  يتمتع بها العضو بتخفيض في الدورات التدريبية وورش العمل  
        التي تقوم بها المؤسسة بصورة دورية ( توفير يصل الى 2500 درهم )

  
العضوية المجانية  

  •    تقديم ا½ستشارات القانونية وا½دارية وا½عالمية .
  •    تبادل الخبرة والتجارب المكتسبة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة.

  •    التسويق والتشبيك بين أعضاء المنتدى من خالل لقاءات التسويق .
  •    الدعوة لحضور اللقاءات الخاصة برجال ا�عمال وكذلك الندوات والملتقيات التجارية .

        لتدريب مجاني في بعض المجاالت .
  •    ا½طالع على آخر المستجدات والفعاليات الخاصة بأصحاب المشاريع في دولة ا½مارات 

  •    المشاركة في المعارض التي تقام داخل و خارج الدولة ( مجانا او باسعار رمزية ) .
  •    التسويق ا�لكتروني المجاني لمنتجات ا�عضاء عبر البريد ا½لكتروني والفيس بوك وتويتر


