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 المقدمة:

ً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية األسرية ومجاالت اهتمامها المتمثلة في الدعم ال متكامل انطالقا

ة والصحية والشامل للمسنين، وتعزيز صلة األبناء بهم، وتوعية األسر بالمتطلبات واالحتياجات النفسي

ات عمرية واالجتماعية واالقتصادية للمراحل العمرية المتقدمة بما يضمن اندماجها في المجتمع مع فئ

 مختلفة، وتوفير حياة كريمة وآمنة ألفرادها.

 

 بطاقة بركتنا:

 ر( المسجلينفأكثسنة  60)بطاقة الكترونية تمنح لفئة كبار المواطنين والمقيمين  ركتنا: هيبطاقة ب

ة والشبه من الجهات الحكومي المقدمة والتسهيالتفي قاعدة بيانات المؤسسة تتضمن كافة الخدمات 

فزعة  ةطاقب لفئة كبار المواطنين ومن في حكمهم، إضافة إلى مزايا وخدمات أبو ظبيحكومية بإمارة 

 كافلالمؤسسة وصندوق التالمقدمة خصيصاً لكبار المواطنين ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين 

 االجتماعي بوزارة الداخلية لتوفير المزايا والخصومات في القطاع الخاص.

 

 

  

 األهداف:



 

 

Page 3 of 20 

ELTS- 20210824-بطاقة بركتنا  -PI-532663 

 

  المواطنين ضررمن منمومة عمل واحدة  المقدمة لكبارحصررر كافة الخدمات

 تسهل استفادتهم منها.

  

 

  ي فتعريف كبار المواطنين بالخدمات والتسهيالت المتوفرة والمقدمة لهم

 كافة القطاعات على المستوى المحلي واالتحادي.

  

 
  توفير تسهيالت وخصومات لكبار المواطنين من القطاعات المختلفة

 لتحسين جودة حياتهم. 

 

لخدمات والمزايا:ا  

رد في والجهات الحكومية إلنهاء معامالتهم حيث أنه إعطاء حاملي البطاقة األولوية في  .1

لمعاملة ا( 10بشأن حقوق كبار المواطنين في المادة ) 2019لعام  9القانون االتحادي رقم 

انت التفضيلية وذلك من خالل جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية وأفضلية مهما ك

 الت والخدمات الخاصة بهم.مصالح األطراف األخرى وعلى وجه الخصوص إنجاز المعام

لخاصة معرفة كبار المواطنين بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والشبه حكومية وا .2

صولهم والمشاركة بالبطاقة من خالل الكتيب المرفق للبطاقة والتطبيق الذكي مما سيسهل 

 وحصولهم على الخدمات.

بار كالجهات الحكومية لفئة  توفير كافة الخدمات والتسهيالت والمميزات التي تقدمها .3

 المواطنين والمقيمين في بطاقة واحدة.

ال عدم حمساعدة كبار المواطنين إلنهاء طلباتهم اإللكترونية من قبل موظف في الجهة في  .4

 التمكين كبار المواطنين من االستفادة من الخدمات الرقمية.

ات فزعه اخلية لتوفير بطاقتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل االجتماعي / وزارة الد .5

 .البالتينية( –الذهبية  -الفضية  -للخصومات بأنواعها ودرجاتها )المجانية
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 الخدمات والتسهيالت والمميزات المقدمة من كل جهة لحاملي البطاقة:

 ر المواطنين:منمومة الخدمات االجتماعية المتكاملة لتعزيز جودة حياة كبا -مؤسسة التنمية األسرية

 

 1    2    3    4  

 

 نادي بركة الدار

  

خط مساندة كبار 

 المواطنين

  

خدمة المساندة 

االجتماعية لكبار 

  المواطنين

  

خدمة مجلس 

 الحكماء

 

    5    6    7     

    

استثمار خدمة 

كبار  طاقات

 المواطنين 

  

مشروع الدمج 

 الرقمي لكبار

 المواطنين

  

مشروع بطاقة 

بركة الدار 

 االلكترونية

 بركتنا
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 :مؤسسة التنمية األسرية

 ي بركة الدار:ناد .1

الرياضية من خالل هذه الخدمة يمكنك االستفادة من االنشطة التثقيفية واالجتماعية والصحية و

 عضو في نادي بركة الدار..     ك

     مجلس الحكماء: .2

في مختلف من خالل هذه الخدمة، يتم إتاحة الفرص التطوعية داخل المؤسسة وخارجها  

م المجاالت ضمن قوائم محددة تهدف إلى تفعيل دور كبار المواطنين في المجتمع وتنشطيه

 وشغل وقت الفراغ.

  استثمار كفاءات كبار المواطنين: .3

ة من خالل هذه الخدمة، يمكنك الحصول على فرص مناسبة للتوظيف الجزئي أو التطوع أو تنمي

 في القطاعات.قدراتك ومهاراتك، حسب الفرص المتوفرة 

 خط مساندة كبار المواطنين:  .4

ال ضمن مركز االتص أبو ظبيتوفير خط لمساندة فئة كبار المواطنين ومن في حكمهم في إمارة 

لساعة صباحاً وحتى ا 8األسري بمؤسسة التنمية األسرية ويمكنهم الوصول إليه خالل الفترة من 

ؤهل ممساء بشكل فوري، وتتمثل في تقديم الدعم المعنوي واالجتماعي والمعرفي من قبل كادر  8

توجيههم ويراً أولياً، للتعامل مع فئة كبار المواطنين في المجال االجتماعي، وتقدير وضعهم تقد

 للجهات المعنية التي تقدم لهم الخدمات وتسهيل وصولهم إليها.

  خدمة المساندة االجتماعية لكبار المواطنين: .5

لخدمات من خالل هذه الخدمة، يمكن لطالبي الخدمة المحولين من خط مساندة كبار المواطنين أو ا

وضع  والمساندة االجتماعية، وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم من خالل على الدعماآلخرين الحصول 

 خطة متابعة اجتماعية تضمن التواصل الدوري والمستمر من خالل كادر مؤهلة كل وفق تقييم

حياتية وضعه وعوامل الخطورة المحتملة لديه وتوفير الدعم الالزم لتمكينه من أداء الوظائف ال

 تمعي، وتسهيل وصولهم وحصولهم على كافة الخدمات المتوفرةاليومية من خالل التطوع المج

 لهم.

  خدمة التأهيل المعرفي والرقمي:
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من خالل هذه الخدمة يمكن من زيادة فرص وصول وحصول كبار المواطنين والمقبلين على 

لمستمر االمرحلة على الموارد االجتماعية واالقتصادية وتوفير خدمات التدريب المعرفي والرقمي 

 وفق احتياجات ومتطلبات كبار المواطنين.

 

  

 

  

 :مركز النقل المتكامل

 .مكاتب خاصة لكبار المواطنين في مراكز إسعاد المتعاملين .1

% على تعرفة مركبات 50بطاقات خصم إلكترونية على تعرفة مركبات األجرة )خصم بنسبة  .2

 .األجرة(

بة ومدينة العين والمفرة، وخصم بنسبطاقة حافالت )التنقل المجاني داخل مدينة ابوظبي  .3

  .%على الرحالت عبر المدن بين مدينة أبو ظبي والعين والمفرة(50

  )همدر 100التنقل بالعبارات )معفى من اجره تذكره العبارة فقط يتم دفع اجره السيارة ) .4

عام  60من خالل هذه الخدمة يعفي كبار السن ممن فوق : التسجيل في نمام التعرفة المرورية .5

من المواطنين فقط من رسوم نمام التعرفة المرورية في ابوظبي، فيما يقتصر اإلعفاء على 

 .مركبة واحدة فقط، مسجلة باسم الشخص صاحب العالقة

  

 

  

 :هيئة تنميم االتصاالت والحكومة الرقمية
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 شركة االتصاالت:

 % على بعض باقات اتصاالت20خصم 

 
 أسعار الباقات بعد الخصم

 بركة الدار  باقات درهم180 درهم 220 درهم 400

 دقائق محلية  دقيقه 1000 دقيقه 1500 دقيقه 2000

50GB 20GB 15GB البيانات 

 مدة االلتزام شهر 12 شهر 12 شهر 12

 
 فرع اتصاالت أقربيرجى زيارة  ،الباقاتلطلب 

 101لالستفسارات يرجى االتصال على 

 

 شركة االتصاالت المتكاملة )دو(

 باقات الدفع اآلجل .1

 عرض أنت تهمنا .2
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الذكية  باقة إماراتي والباقة اآلجل:% على مبلغ االشتراك الشهري لباقات الدفع 50خصم  .3

 .وذلك طول مدة االشتراك POWERوباقات 

 .باقات الدفع المسبق .4

 الشهر.درهم في  200% رصيد إضافي على كل تعبئة رصيد بحد أقصى بقيمة 100 .5

 .يوم 30اإلضافي دة صالحية الرصيد م .6

 .العرض يتوفر لرقم واحد لكل عميل ضمن باقات الدفع الفوري .7

 .يمكن استخدام الرصيد اإلضافي لالتصال .8
  

 

  

 :الرياضي يمجلس أبو ظب

 توفير األنشطة الرياضية المناسبة والمجانية لفئة كبار المواطنين. .1

 محاضرات وورش ضمن خدمة نادي بركة الدار. .2

 االستشارات المجانية المتعلقة بأسلوب الحياة لكبار المواطنينخدمة تقديم  .3

 

  

 

  

  :دائرة القضاء

 .أولوية الخدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم .1

 .منصات رقمية لتقديم الخدمات .2

سبل وقاعة مخصص لفئة كبار المواطنين )مجلس كبار المواطنين لتقديم جميع التسهيالت  .3

 .بما يكفل إنجاز معامالتهم وتلبية متطلباتهم في مكان واحد( الراحة الالزمة،
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 .أجهزة ماسح ضوئي وقارئ للهوية .4

 خدمات االنترنت المجاني وصف السيارات وعربات نقل المتعاملين. .5

  

 

  

 الزكاة:صندوق 

 .يتم إعطاء األولوية لطلبات كبار المواطنين .1

 .المواطنين( )كبارارحمهما مشروع وقل رب  الزكاة ضمنصرف  .2

  

 

  

 الهالل األحمر اإلماراتي:

 موسمية.مشاريع  علم،مساعدة طالب  طبية،مساعدة  إنسانية،مساعدة  المواطنين: .1

 غير المواطنين: مساعدة طبية، مساعدة طالب علم، مشاريع موسمية. .2

ن صافي توفر المستندات الثبوتية واثباتات الدخل وااللتزامات على أن يكو االشتراطات: .3

ع درهم. جمي 3,000درهم ولغير المواطنين أقل من  10,000الدخل للمواطنين أقل من 

 العين،ة مدين ياس،بني  ،يبو ظبأ) يأبو ظبالخدمات تقدم عن طريق مراكز الهيئة في إمارة 

 .المفرة(
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 لإلسكان: يهيئة أبو ظب

 أولوية الخدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. .1

 .ورش عمل توعية كبار المواطنين وأصحاب الهمم بالهيئة وسياساتها وخدماتها وبرامجها .2

تمدة تدريب ضابط االرتباط من المؤسسة واعطائه صالحية الدخول للنمام حسب القوانين المع .3

 في الهيئة.

يها فدقائق منها خدمة طلب االعفاء والتي يستلم  6بعض الخدمات خالل : تقديم 6/6مبادرة  .4

 المتعامل موافقة مبدئة في حال كانت تنطبق عليه الشروط.

الحاالت الطارئة مثل الحريق ستقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء االستراتيجيين  .5

 إليجاد سكن مؤقت للمتعامل المتضرر.

  

 

  

 يأبو ظب-هيئة البيئة 

من خالل هذه الخدمة، يمكنك تقديم طلب للحصول  طلب إصدار رخصة صيد ترفيهي سنوية: .1

على رخصة صيد ترفيهي لمدة سنة للصيد باستخدام الخيط والصنارة وتسمح هذه الرخصة 

لحاملها بالتمتع برياضة الصيد الشاطئية على سواحل إمارة أبو ظبي )المقيمين والمواطنين( 

 درهم 120وية :الرسوم السن

من خالل هذه الخدمة، يمكنك تقديم طلب لتجديد وتعديل رخصة الصيد  خصة صيد تجاري:ر .2

)المواطنين( الرسوم لكل سنتين:  يأبو ظبالتجاري للصيادين المحترفين لمهنة الصيد في إمارة 

 .درهم 200درهم والطراد  250اللنش 
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 واألوقاف:الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 

  حصص تحفيظ القرآن الكريم ضمن منصة األوقاف االفتراضية .1

وعظ بهدف تخفيف آالم وأحزان ذوي أسر المتوفي، من خالل تقديم الدعم ال“خدمة " مواساة  .2

-056من خالل التواصل مع الهيئة على خدمة الواتساب على الرقم  M.T المناسب لهم عبر تطبيق

8532448 

  القرآن الكريمتحفيظ  .3

 خدمات تنميم شؤون الحج والعمرة لفئة كبار السن من مواطنين الدولة. .4

  

 

  

 مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي:

 .يتوفير التعليم عن بعد لكبار المواطنين في إمارة أبو ظب 
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 :منطقة المفرة -ديوان ممثل الحاكم

 .كبار المواطنينأولوية الخدمات المقدمة من الجهة لفئة   .1

 .توفير المير الرمضاني لكبار المواطنين لمنطقة المفرة .2

  

 

  

 للدعم االجتماعي: يهيئة أبو ظب

 .أولوية الخدمات المقدمة من الجهة لفئة كبار المواطنين

  

 

  

 الرقمية: يهيئة أبو ظب

 والمقيمين"  المواطنين " رعاية كبار مبادرة رحلة

  

 

  

 للتقاعد: يصندوق أبو ظب

 طلب تحديث بيانات استحقاق المعاش -1

 طلب تعديل بيانات الحساب المصرفي -2

 إصدار شهادة لمن يهمه األمر-3
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 إصدار بطاقة متقاعد أو مستحق -4

  

 

  

 :يشرطة أبو ظب

 .أولوية الخدمات المقدمة من الجهة لفئة كبار المواطنين

     

  

 

  

 :يبلدية مدينة أبو ظب

ة تقديم جميع الخدمات من خالل مكتب لكبار المواطنين )إصدار مخطط أرض، إصدار شهاد .1

ة( الصناعيبحث، إصدار سند ملكية، إصدار شهادات أمالك، إصدار براءة الذمة )لألراضي 

عقود العزب واألراضي الصناعية، جميع خدمات توثيق عقود االيجار، تجديد  تسجيل

حة يم الزوايا لألراضي المؤقتة التقديم على زيادة مساترخيص الممالت الخارجية، تسل

 .األرض التقديم على ضم فاصل األرض، طلب تخصيص العزب(

الهمم  تقديم المعاملة من خالل قناة التواصل الواتس اب الخاصة لكبار المواطنين وأصحاب .2

 6956969-02لرد على استفساراتهم وإنجاز المعامالت 

 لبريد االلكتروني المخصص لكبار المواطنينتقديم المعاملة عن طريق ا .3

cs.ccm@adm.gov.ae 

نقلة زيارة كبار المواطنين لمواقع تواجدهم وتقديم الخدمة عن طريق خدمة السيارة المت .4

 .)لنكون األقرب لكم(

mailto:cs.ccm@adm.gov.ae
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 .بلدية مدينة أبو ظبي إنجاز جميع المعامالت وفق اإلجراءات االحترازية المتبعة لدى .5

  

 

  

 للخدمات الصحية: يشركة أبو ظب

 تقديم الرعاية المنزلية الصحية تابعة لشركة صحة

  

 

  

 للزراعة والسالمة الغذائية: يهيئة أبو ظب

 طلب إجراء عمليات يمكنك،من خالل هذه الخدمة،  :طلب إجراء عملية جراحية للحيوانات .1

  .جراحية للحيوانات

ي طلب فحص الحيوانات والمواش ،من خالل هذه الخدمة، يمكنك :ج الحيواناتوعالطلب فحص  .2

 .المريضة والحصول على الخدمات العالجية واإلرشادات الالزمة

يت من طلب تشريح الحيوان الم ،من خالل هذه الخدمة، يمكنك: طلب تشريح الحيوانات النافقة .3

 .قبل الطبيب البيطري لكشف أسباب نفوقه

طلب تشخيص وعالج  يمكنك،من خالل هذه الخدمة،  الخصوبة:طلب تشخيص وعالج  .4

 .الحيوانات التي تعاني من صعوبة في الحمل أو إجهاض مبكر

من خالل هذه الخدمة، يمكنك تشخيص الحمل لدى الحيوانات وكذلك : طلب فحص الحمل .5

 .تشخيص الحمل والتأكد من سالمة الجنين

 طلب إصدار يمكنك،من خالل هذه الخدمة، ض: مراالحيوانات من األطلب إصدار شهادة خلو  .6

 .شهادة خلو من األمراض للحيوانات المراد ارسالها خارج الدولة

حاليل تقديم طلب إجراء ت يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : طلب إجراء تحليل مخبري للحيوانات .7

 .مخبرية للحيوانات
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 التقدم بطلب رش يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : طلب رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية .8

 .الثروة الحيوانية بالمبيدات الحشرية لمكافحة الطفيليات الخارجية

المنوي  طلب تقييم السائل يمكنك، تقديممن خالل هذه الخدمة،  :طلب تقييم خصوبة ذكور اإلبل .9

 .لمعرفة سبب ضعفها اإلخصابي اإلبللذكور 

ل االجنة الخدمة يقوم مربي الثروة الحيوانية بالتقدم بطلب نق من خالل هذه االجنة:طلب نقل  .10

  .في اإلبل/األغنام / الماعز

ع بيبطلب  التقدم يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : اإلبل –طلب بيع الثروة الحيوانية في المعاقر  .11

 ً  .لالشتراطات المحددة وذلك عبر حجز موعد في المعاقر التابعة للهيئة اإلبل وفقا

يما فطلب استشارة  يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : استشارة في مجال اإلنتاج الحيوانيطلب  .12

ه يتعلق بممارسة أنشطة اإلنتاج الحيواني واالستزراع السمكي بغرض الحصول على التوجي

 .الفني الالزم قبل البدء في ممارسة النشاط

تعريف تقديم طلب تسجيل و ،يمكنكمن خالل هذه الخدمة، : طلب تسجيل جديد للثروة الحيوانية .13

 .الرسميةالثروة الحيوانية على ان يكون موقع الحيازة رسمي ومخصص من قبل الجهات 

 ناتاستكمال بياطلب  يمكنك،خالل هذه الخدمة، : من طلب استكمال ترقيم الثروة الحيوانية .14

 .الثروة الحيوانية )زيادة العدد أو نقصان(

دة من خالل هذه الخدمة، يمكنك تقديم طلب شها الحيوانية:طلب إصدار شهادة حصر الثروة  .15

 حصر بأعداد الثروة الحيوانية المسجلة في نمام تعريف وتسجيل الحيوانات

وة طلب نقل ملكية الثر يمكنك،خالل هذه الخدمة،  نم :الحيوانيةطلب نقل ملكية الثروة  .16

 .الحيوانية وتوثيقها إلى مالك آخر

ل الحصول على االرشادات ألفض يمكنك، طلبخالل هذه الخدمة،  زراعي: منطلب ارشاد فني  .17

 .الممارسات الزراعية

انات بي على شهادة يمكنك، الحصولمن خالل هذه الخدمة،  المزرعة:طلب إصدار شهادة بيانات  .18

 .الجهات المعنية بغرض زيادة عمالة المزرعة والمطلوبة منالمزرعة 

ي فالتسجيل  يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : زارعينطلب التسجيل في برنامج تحسين دخل الم .19

 .برنامج تحسين دخل المزارعين

ديد تج يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : طلب تجديد التسجيل في برنامج تحسين دخل المزارعين .20

 .اشتراكك في برنامج تحسين دخل المزارعين

عن  التقدم بطلب إعداد تقرير يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : طلب تقرير عن حالة المزرعة .21

 .حالة المزرعة من حيث العوامل البيئة المؤثرة على نشاط المزرعة
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، التسجيل يمكنكمن خالل هذه الخدمة، : طلب التسجيل في برنامج الممارسات الزراعية الجيدة .22

على شهادة أفضل الممارسات الزراعية  بهدف الحصولفي برنامج الممارسات الزراعية الجيدة 

  .العالمية

طلب واختيار الشتالت الزراعية  يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : طلب شراء الشتالت الزراعية .23

 .المراد شراؤها

، طلب شراء األعالف المدعومة يمكنكخالل هذه الخدمة،  نم :المدعومةطلب شراء األعالف  .24

 .للزراعة والسالمة الغذائية يأبو ظبهيئة من مراكز توزيع األعالف التابعة ل

 طلب توفير وتركيب غطاس في المزرعة يمكنك،من خالل هذه الخدمة، : طلب شراء الغطاسات .25

  طلب الحراثة للمزرعة يمكنك،من خالل هذه الخدمة،  مزرعة:طلب خدمة حراثة  .26

 تسوية تربة المزرعة يمكنك، طلبمن خالل هذه الخدمة، : طلب خدمة تسوية التربة .27

طلب إجراء عملية جراحية للحيوانات: من خالل هذه الخدمة، يمكنك، طلب إجراء عمليات  .28

  جراحية للحيوانات

طلب فحص وعالج الحيوانات: من خالل هذه الخدمة، يمكنك، طلب فحص الحيوانات والمواشي  .29

 المريضة والحصول على الخدمات العالجية واإلرشادات الالزمة

شريح الحيوانات النافقة: من خالل هذه الخدمة، يمكنك، طلب تشريح الحيوان الميت من طلب ت .30

  .قبل الطبيب البيطري لكشف أسباب نفوقه

طلب تشخيص وعالج الخصوبة: من خالل هذه الخدمة، يمكنك، طلب تشخيص وعالج  .31

 .الحيوانات التي تعاني من صعوبة في الحمل أو إجهاض مبكر

 

  

 

  

 الرعاية االجتماعية وشؤون القصر:مؤسسة 

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بغرض  :طلب مصاريف رمضان /العيد .1

 شراء مستلزمات رمضان / عيد الفطر واألضحى

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بغرض  :طلب مصاريف تعليمية .2

 .مصاريف تعليمية
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تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بغرض : وسياحةطلب مصاريف سفر  .3

 مصاريف سفر وسياحة

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بغرض "  طلب نفقة شهرية .4

 .الشهريةالنفقة 

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بغرض شراء : طلب مستلزمات خاصة .5

 مستلزمات خاصة

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي من أجل "ل: مصاريف منز طلب .6

 المصاريف المنزلية

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بغرض تغطية : طلب مصاريف زواج .7

 نفقات الزواج

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي بمن أجل  :طلب مصاريف سيارات .8

 السياراتمصاريف 

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي من أجل  :طلب مصاريف عالجية .9

 المصاريف العالجية

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ مالي من  :طلب مصاريف المزارع والعزب .10

 أجل مصاريف المزارع والعزب

تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب صرف مبلغ : طلب صرف قيمة أعمال صيانة سكن ورثة .11

 .الورثةمالي بغرض صرف قيمة أعمال الصيانة لسكن 

من خالل هذه الخدمة، يمكنك طلب كشف االرث/  :طلب إصدار كشف حساب وريث/ تركة .12

 .الوريثكشف الملف الخاص بتركتك وكشف حساب تركة 

هذه الخدمة من التقّدم بطلب تقرير  تمكنك:  طلب إصدار تقرير فني / إداري عن عقار الورثة .13

بإجمالي القيمة اإليجارية والصيانة وخدمات العقار باإلضافة إلى نسخ صور العقود اإليجارية 

 وعقود الصيانة وأي خدمات أخرى

من خالل هذه الخدمة، يُمكنك طلب إصدار خطاب ُموجه : طلب إصدار مخاطبة لجهة أخرى .14

  .وشؤون القُّصر االجتماعيةمن مؤسسة الرعاية لجهة حكومية محددة أو شركة خاصة 

من خالل هذه الخدمة، يُمكنك طلب إصدار كشف حساب  أسهم: كشف أرصدةطلب إصدار  .15

 .يحدد أسهم الورثة وقيمتها مع الشركات المعنية بذلك

من خالل هذه الخدمة، يمكنك طلب الحصول على  للوريث: شهادة إيراداتطلب إصدار  .16

 .للورثة والموجهة إلى جهة معينةشهادة إيرادات 
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من خالل هذه الخدمة، يمكنك التقدم بطلب : طلب إصدار شهادة المشمول برعاية المؤسسة .17

بأن القاصر/ المحجور عليه تحت وصاية مؤسسة الرعاية  شهادة تفيدالحصول على 

  .االجتماعية وشؤون القُّصر

من التقّدم بطلب تعيين مقاول صيانة تمكنك هذه الخدمة : طلب تعيين مقاولي صيانة العقار .18

   بنمام التعاقد السنوي لسكن الورثة، وذلك لألنممة التي تتطلب الصيانة الدورية

من خالل هذه الخدمة، يُمكنك تقديم طلب إشعار  طلب إشعار إخالء العقار لغرض السكن .19

 إخالء عقار ُموجر لغرض إسكان الورثة

طلب  يُمكنك تقديممن خالل هذه الخدمة، : ؤسسةطلب عرض عقار لالستثمار عن طريق الم .20

وشؤون القُّصر مع  االجتماعيةعقارات مملوكة للورثة من خالل مؤسسة الرعاية  استثمار

 .تفاصيل لعرض ُمحدد مثل مدة االستثمار والدخل السنوي المتوقع للعقار

ة مملوكة من خالل هذه الخدمة، يُمكنك طلب بيع مركب: طلب بيع مركبة مملوكة للورثة .21

وشؤون القّصر من خالل تقديم بيانات المركبة  االجتماعيةالرعاية  طريق مؤسسةلوريث عن 

  .وذكر سبب بيع المركبة

على دعم مالي  طلب للحصولمن خالل هذه الخدمة، يُمكنك تقديم : طلب شراء أصل )سيارة( .22

المساهمة في وشؤون القُّصر لشراء سيارة للوريث أو  االجتماعيةمن مؤسسة الرعاية 

 .شرائها

على دعم مالي    طلب للحصولمن خالل هذه الخدمة، يُمكنك تقديم : طلب شراء أصل )عقار( .23

وشؤون القُّصر لشراء أصل للوريث ويمكن لهذا األصل أن  االجتماعيةمن مؤسسة الرعاية 

  يكون من أي نوع كعقار، مزرعة أو مركبة الخ

خالل هذه الخدمة، يمكننك تحديث بيانات االتصال من  :ووثائق شخصيةطلب تحديث بيانات  .24

 .الخاصة بالورثة وطلب تحديث بيانات جوازات سفرهم/ خالصة القيد ألسرهم

من خالل هذه الخدمة، يُمكنك تسجيل شخص لديه توكيل قانوني " طلب إدراج وكالة .25

د وكيل وصي تقًدم بطلب اعتما) .رسمي بالنيابة عن الوريث إلدارة طلباته العامة والمالية

 (غيرهقيم أو اعتماد وكالة لطلب مالي أو /

من خالل هذه الخدمة، يُمكنك تحديث الحالة القانونية " طلب تغيير حالة المشمول .26

تقًدم بطلب تغير حالة المشمول ) .للوريث كمحجور عليه )أو غير محجور( أو ُمتوفى

 (.إلى متوفى راشد()المحجور عليه أو قاصر أو 

خالل هذه الخدمة، يمكنك طلب تحديث البيانات الشخصية  نم: رقم حساب بنكيطلب اعتماد  .27

 للحساب البنكي الُمسجل في مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القُّصر

من خالل هذه الخدمة، يُمكنك طلب أرشفة الوثائق ضمن ملف  طلب أرشفة وثائق .28

 وشؤون القُّصر االجتماعيةالوريث في مؤسسة الرعاية 
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تمكنك هذه الخدمة من التقّدم بطلب  التمثيل القانوني للمشمولين برعاية المؤسسةطلب  .29

 الدفاع عن حقوق المشمولين برعاية المؤسسة أمام الجهات المعنية المختصة

يمكنك طلب إثبات سن الرشد لدى  الخدمة،من خالل هذه  طلب إثبات الرشد للقاصر .30

 ستالم مستحقاتك.مؤسسة الرعاية االجتماعية وشؤون القُّصر وا

 

 
 

: نادي تراث اإلمارات  

تنميم زيارات لفئة ) كبار المواطنين و المقيمين ( إلى مرافق نادي تراث االمارات التراثية )  .1

 جزيرة السمالية ( . -متحف الشيخ زايد  -القرية التراثية 

 إشتراك مجاني في مجلة تراث . .2

 أوقات الفراغ في القراءة .إهداء كتب مختارة من إصدارات النادي الستثمار  .3

دعوة كبار المواطنين لبعض فعاليات النادي ) ضيوف بركة الدار ( وتكريمهم من خالل تقديم   .4

 شهادات مشاركة تقديراً لحضورهم وتشريفهم .

عمل لقاءات مع كبار المواطنين ونشر ملخص في مجلة تراث عن إسهاماتهم في خدمة  .5

 المجتمع .

انية شاملة وسائل النقل والوجبات مقدمة للناشئة من أحفاد كبار تقديم إستمارة عضوية مج .6

 المواطنين لالشتراك في أنشطة نادي تراث اإلمارات .

  تنميم فقرة تراثية بعنوان ) علوم األوليين( من تقديم كبار المواطنين تنشر في مجلة تراث . .7

شاركة في ندوات دعوة كبار المواطنين من أصحاب الخبرة في المجاالت المختلفة للم .8

  ومحاضرات واألمسيات الشعرية ضمن البرنامج الثقافي لمركز  زايد للدراسات والبحوث .

 

 

 

 

 هيئة أبوظبي للدفاع المدني:
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 أولوية الخدمات المقدمة لكبار المواطنين. .1

 توفير كونتر إلنجاز المعامالت. .2

 توفير خدمة االنترنت المجاني في مراكز الخدمة .3

 

 

 

 

 اإلسناد الحكومي:دائرة 

إعطاء كبار المواطنين والمقيمين األولوية في الحصول على الخدمات المقدمة من  .1

 . الدائرة، ومنها )تسجيل الموردين في نمام المشتريات الحكومية(

مساعدة كبار المواطنين والمقيمين إلنهاء طلباتهم اإللكترونية من قبل موظف من  .2

 . الدائرة

إلكتروني ورقم )واتس اب( لمساعدة كبار المواطنين تخصيص خط ساخن وبريد  .3

والمقيمين واإلجابة على كافة استفساراتهم وتقديم االستشارات الفنية والتقنية المتعلقة 

 . بخدمات الدائرة

زيارة كبار المواطنين والمقيمين في منازلهم لمساعدتهم في تقديم الطلبات للحصول  .4

 . على الخدمات المقدمة من الدائرة

 

 


