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“AINAWI” MEMBERSHIP
AINAWI Membership aims to further
solidify the relationship between Al Ain
Club and its fans.
The AINAWI card is a membership card that
offers added benefits to reward the fans for
their continued support.

AINAWI@ALAINCLUB.AE | 800 AINAWI (246294) WWW.ALAINCLUB.AE

عضوية ”عيناوي“
صممــت عضويــة عينــاوي لجماهيــر وعشــاق نــادي
العيــن الرياضــي الثقافــي للتأكيــد علــى العالقــة
الخاصــة التــي تجمــع النــادي بمحبيــه.
بطاقــة عينــاوي هــي بطاقة عضويــة توفر لحامليها
باقــة مــن المزايــا والخصومــات لمشــجعي النــادي
األوفيــاء لدعمهــم المســتمر لنــادي العيــن.
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How much is it?

There are several categories available for the AINAWI card:
Football Lounge (Section 101 ,100 ) AED 4000
(including hospitality + gold parking)
Club Lounge (Section 301 ) AED 3150
(including hospitality + gold parking)
Premium North (Section 102,103) AED 1600
( Including Gold Parking )
GA1 (Section 311, half 310 & 114, half 113 ) AED 1050
GA2 (Section half 310, 309 & half 113, 112, 111) AED 500
GA 3 (Section 106 ) AED 380
Family (Section 105 ) AED 380
Women (Section 104) AED 380
AINAWI Membership – AED 160

What does it include? What are the benefits?
• AINAWI card holders get free tickets for AWAY matches. In

coordination with the Fans association Department.
• Lucky draws every match, Opportunity to win exciting prizes during

the match days.
• 30% discount at the Al Ain FC Official Store for AINAWI

• Visit the Al Ain FC Megastore at HBZ Stadium to register

and pay for your AINAWI card.
• You can also register online HERE
https://al-ain.platinumlist.net/event-tickets/84566/ainawi-membership-20222023

ﻋﻄﺎء
ﻻﻃﻼع
ﺤﺪﻳﺚ
ﻢ ﻋﺒﺮ

When is the megastore open?
•

Every day : 09 AM to 10 PM

What are the brands, membership card holders will get
discounts from?
Details on the offers and benefits provided can be found in this
brochure. We are also continually working with partners to offer
more benefits for fans, and any new discount or benefit will be
communicated via SMS or Email.

ﻋﻄﺎء
ع ﻋﻠﻰ
ﺤﺪﻳﺚ
ﻢ ﻋﺒﺮ

Where Can i use the AINAWI card ?

Details on the offers and benefits provided can be found in the
AINAWI Booklet available for download on this page. We are
also continually working with partners to offer more benefits for
fans, and any new discount or benefit will be communicated via
SMS or Email.

ﻓﻲ

Does the AINAWI card include a match day ticket or
seat at the stadium?
Yes, seats will be allocated on a first come first served basis and
on specific categories

Does the AINAWI card expire?

4

Yes, AINAWI card is only valid for Al
Ain FC
home games at HBZ
Stadium for season 2022/2023 and
will expire end of the season. At the
beginning of a new season, fans
must
renew
their
AINAWI
registration and will be issued a new
card.

What if i change my seat?
If you plan to change your seat,
you can do that and we will
re-issue a new E-Card for you. A
re-issue fee of AED 50 will apply
For any further questions please
email your enquiry to:
AINAWI@ALAINCLUB.AE
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How do you register for the AINAWI card?

After completing the registration process, you we will receive
the E-Card in your registered Email ID.

11

membership with seat and 30% discount for AINAWI membership
“seatless” discount card.
• Football Limited Lounge and Club Limited Lounge Categories will
receive free official Al Ain FC jersey and gold parking pass.
• Premium category will receive parking pass.
• Opportunity to promote yourself from AINAWI membership
seat to VVIP Hospitality suite.

• No seats can be held or reserved without payment.

Where/when do I receive the cards?
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What is the AINAWI Card?
The AINAWI card is a season card providing fans an
exclusive seat to all Al Ain FC home games at HBZ Stadium
for the season 2022/2023 with added benefits and
discounts to reward them for their continued support.
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AINAWI CARD FAQs
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ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻴﻨﺎوي )أﺳﺌﻠﺔ و أﺟﻮﺑﺔ(
ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي؟
ﻫﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ
ﻧﺎدي اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤﺒﻴﻪ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﻌﺪ ﺣﺼﺮي وﺧﺎص ﻓﻲ
اﺳﺘﺎد ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ، 2023/2022ﺑﺎSﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻨﺎدي ،واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺎم  380 – 3درﻫﻢ

)ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ وﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرة ﺧﺎص(

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺎﺋﻼت –  380درﻫﻢ

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻤﻴﺰ –  1600درﻫﻢ

ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﺪات –  380درﻫﻢ

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺎم  1050 – 1درﻫﻢ

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي  160درﻫﻢ

)ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرة ﺧﺎص(

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ؟
• ﺧﺼﻢ  %30ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺧﺼﻢ  %30ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي “ﺑﺪون ﻣﻘﻌﺪ” ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺼﻢ.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺬاﻛﺮ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ
ﺷﺆون اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
• ﺳﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎد ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ
• اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻘﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ  +ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي
) ﻓﺌﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎدي اﻟﺤﺼﺮﻳﺘﻴﻦ (
• اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي ) ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﻤﻴﺰ(
• ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻘﻌﺪك اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ إﻟﻰ ﻛﺒﺎﺋﻦ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻴﻨﺎوي؟
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻴﻦ
ﻓﻲ اﺳﺘﺎد ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﻗﻊ .ﻫﻨـﺎ
https://al-ain.platinumlist.net/event-tickets/84566/ainawi-membership-20222023

ﻣﺘﻰ وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﺳﺘﻼم ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ؟

ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻜﻢ وﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﻫﻞ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎوي؟
• ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺎد ﻫﺰاع ﺑﻦ
زاﻳﺪ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ .2023/2022
• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ
5
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ
4
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ.

ﻣﺎذا ﻳﺤﺼﻞ إذا ﻓﻘﺪت ﺑﻄﺎﻗﺔ
ﻋﻴﻨﺎوي؟
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻘﻌﺪ ﺳﺘﻜﻮن
ﻫﻨﺎك رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺔ “ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻘﻌﺪ” وﻫﻲ
 ٥٠درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ.
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ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻨﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﺒﺮ:
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)800 AINAWI (800 246294
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ﻣﺴﺎء.
ﻳﻮﻣﻴ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 10
ً

ﻧﻌﻢ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻴﻨﺎوي ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ً
أوﻻ ﻓﻲ
اﺳﺘﺎد ﻫﺰاع ﺑﻦ زاﻳﺪ وذﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي.
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻴﻦ؟

ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﺣﺎﻣﻠﻮا ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ دﺧﻮل
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت أو ﺣﺠﺰ ﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﺎد؟

0

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎدي  3150درﻫﻢ

اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺎم  500 – 2درﻫﻢ

ﻧﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻋﻄﺎء
ﺧﺼﻮﻣﺎت وﻣﺰاﻳﺎ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ،وﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ و اﻋﻼﻣﻜﻢ ﻋﺒﺮ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ و اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
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)ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ وﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرة ﺧﺎص(

ﻧﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻋﻄﺎء
ﺧﺼﻮﻣﺎت وﻣﺰاﻳﺎ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،وﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ،وﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻜﻢ ﻋﺒﺮ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ و اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎوي؟

ﻛﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؟
ﻗﺎﻋﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم  4000درﻫﻢ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت  /اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺣﺎﻣﻠﻮا ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﻴﻨﺎوي اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت؟
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السياحة والسفر
TRAVEL & TOURISIM

AINAWI@ALAINCLUB.AE
AINAWI@ALAINCLUB.AE || 800
800 AINAWI
AINAWI (246294)
(246294) WWW.ALAINCLUB.AE
WWW.ALAINCLUB.AE

السياحة والسفر

TRAVEL & TOURISIM
Ayla Hotels & Resorts, Al Ain

 العين،فنادق ومنتجعات آيال

Ayla Grand Hotel

Room Type

فندق آيال جراند

نوع الغرف

Rates األسعار
Room Only غرفة
 ومزدوجة/ غرفة مفردة

Meal Rates

Room Single / Double

Per person

غرفة كالسيكية

325

Breakfast - 50 AED

غرفة ديلوكس كينج

350

Lunch

- 80 AED

Classic Executive Suite

جناح تنفيذي كالسيكي

480

Dinner

- 80 AED

Classic Two Bedroom

كالسيكية بغرفتي نوم

900

Classic Room
Deluxe King

Ayla & Ayla Bawadi Hotel

Room Type

نوع الغرف

فندق آيال و آيال بوادي
Rates األسعار
Room Only غرفة
 ومزدوجة/ غرفة مفردة

Room Single / Double
Classic Room
Deluxe King
Classic Executive Suite
•

Meal Rates
Per person

غرفة كالسيكية

295

Breakfast - 40 AED

غرفة ديلوكس كينج

315

Lunch

- 70 AED

جناح تنفيذي كالسيكي

450

Dinner

- 70 AED

The room rates are per room per night basis,
inclusive of 10% service charge, 3.5% tourism
fee & 2 % municipality fee.

 رسوم% 10 الغرفة في الليلة الواحدة تشمل
،% 3.5  رسوم السياحة،الخدمة
% 2 رسوم البلدية
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•

TRAVEL & TOURISIM

السياحة والسفر
 العين،نيرڤانا للسفر والسياحة

Nirvana Travel & Tourism, Al AIn
•

 على تذاكر السفر من% 20 	•خصومات تصل إلى

Up to 20% discount on International Airlines

.شركات الطيران الكبرى

tickets
•

Up to 40 % discount on hotel bookings around

 على حجوزات الفنادق% 40 	•خصومات تصل إلى

the world

حول العالم

Raffles Dubai

فندق رافلز دبي

•

25% Discounts on Bar for rooms & Suites

Sofitel Dubai The Obelisk
•

25% Discounts on Bar for rooms & Suites

Danat Al Ain Resorts
•

20% discount on BAR rate.

•

20% discount on food and beverage

Pulse Health Club
•

Exclusive discounts for Ainawi Members

Nirvana Travel & Tourism, Alain
•

15% discount on Airlines

•

25% discount on hotels booking

London Express Travel
•

10% discount on all Air ticket price

. على أفضل سعر متوفر للغرف واألجنحة% 25 	•خصم

فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك
. على أفضل سعر متوفر للغرف واألجنحة% 25 	•خصم

دانات منتج العين
. على أفضل سعر% 20 	•خصم
. على المأكوالت والمشروبات% 20 	•خصم

نادي بلس الصحي
	•خصم حصري ألعضاء بطاقة عيناوي

العين,نيرفانا للسفر والسياحة
 على حجوزات الطيران% 15 	•خصم
 على حجوزات الفنادق% 25 	•خصم

لندن اكسبريس للسفر
 علي جميع أسعار تذاكر الطيران10% 	•خصم
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AL AIN MALL

العين مول

RESTAURANTS & CAFES

Coffee Beanery			10%
Fuddruckers			
10%
Royal Mughal 			
15%
Cocoa Boutique Café		
15%
Café Du Roi			
10%
Cinnabon				
50%
•

المطاعم والمقاهي
كوفي بينري
فدركرز
رويال موغال
كوكوا بوتيك
كافي دو روا
سينابون
	•على الطلبات الخارجية فقط

for takeaway box only

وود هاوس

Wood House
•

15% Discount on everything

 على كل قائمة الطعام15% 	•خصم

المحالت التجارية

RETAIL STORES
Chic Shoes
In Love
Nike
Agatha
OptiVison
Jawaher Al Sharq

15%
20%
15%
20%
15%-30%
30%

شيك شوز
ان لوڤ
نايكي
أغاثا
اوبتيڤجن
جواهر الشرق

Selected items only

L’azurde Jewelry
Zein Al Atat
Passion
Excluding discounted items

لبضائع مختارة

5% - 55%
20%
15%

مجوهرات الزوردي
زين األتات
باشن
ِ
العرض ال يشمل التنزيالت
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M. Micallef

10%

إم مكلف

Geneve Gallery

25%

جنيف جاليري

Dar Optics

25%-50%

On selected product

Pynkiss Milano
Tina Fashion
Foot Care
Sarah Plaza
Sergent Major
Anabelle
Royal Rest

ENTERTAINMENT
Ice Rink
•

AED 20 instead of AED 30
AED 10 instead of AED 15
AED 25 instead of AED 30/PER HOUR

Cheeky Monkey
•

25%

بينكيس ميالنو

25%

تينا فاشين

5-10%

فووت كير

15%

سارة بالزا

20%

سيرجينت ميجور

15%

انابيل

30%

رويال ريست

وجهات سياحية
ً
 درهم30  درهم بدال من20•	

كاندي كاسل

ً
 درهم15  درهم بدال من10•	

فن فارم

Fun Farm
•

على بضائع مختارة فقط

حلبة التزلج على الجليد

Candy Castle
•

دار النظارات

50% off on 2nd round in xtrem lasr tag

ً
لكل ساعة/ درهم30  درهم بدال من25•	

تشيكي مونكي
 على الزيارة الثانية للعبة الليزر%30 	•خصم

AINAWI@ALAINCLUB.AE | 800 AINAWI (246294) WWW.ALAINCLUB.AE

HILI MALL

هيلي مول

RESTAURANTS & CAFES

المطاعم والمقاهي

Biryani Pot				15%

برياني بوت

Solidaire Restaurant			10%

مطعم ومقهى سوليدير

Subway				25%
•

Discount on 6 inch meal

Turkish Steak Restaurant & Café
•

15%

15 % on Total Bill

تركش ستيك مطعم و مقهى
 خصم اجمالي على الفاتورة% 15•	

15% Off on Total Bill

Merdost Turkish
•

صب واي
 انش6 	•الخصم على وجبة الـ

مطعم ميردوست للمأكوالت

15%

. خصم على إجمالي الفاتورة% 15

التركية

المحالت التجارية

RETAIL STORES
Al Ara Gifts & Flowers

20%

اآلرا للهدايا و الزهور

Europian Perfumes

15%

األروبية لتجارة العطور
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المطاعم والمقاهي

RESTAURANTS & CAFES

واو برجر

WOW Burger				15%
•

Al Fanar Resturant			
•

. على جميع المتجات% 15 خصم

Discounts 15% on all the products.

مطعم الفنر

15%

العرض متوفر في أبوظبي ودبي وراس الخيمة

offer also availabe AD, Dubai & RAK

Al Diwan Resturant			

20%

مطعم الديوان

Jamaica blue café			

20%

جمايكا بلو كافية

Latour Eiffel Sweets

حلويات التور ايفل

•

15 %-20% discount on total bill

•

25 % discount for minimum purchase of AED 1000  درهم1000  على مشتريات بقيمة% 25 	•خصم

 على إجمالي الفاتورە% 20  إلى% 15 	•خصم

Mix Sweets				25%

مكس سويت

Monroe Restaurant

مطعم مونرو

•

20 % - 25% discount on selected menu items

Kraft & Honey
•

10% off on purchase of 70 AED or above

The Cake Company
•

15% Discount on all Food items

Buffalo Wild Wings
•

20% Discount on total bill (all over UAE )

Quotes Restaurant & Cafes
•

20% Discount on everything

 على بعض الوجبات% 25  إلى% 20 خصم

كرفت و عسل
 درهم أو أكثر70  عند الشراء بقيمة% 10 خصم

شركة الكيك
 على جميع األطعمة15% 	•خصم

بافالو وايلد وينجز
 على القيمة االجمالية للفاتورة (في%20 	•خصم
)جميع افرع االمارات

مطعم و كافيه كويتس
 على كل قائمة الطعام%20 	•خصم
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Al Mandoos Restaurant		
•

Gorat Qahwa Café 			
•

•

•

15%

مخبز فريش كبس
 خصم على إجمالي الفاتورة% 15•	

15%

فروستي الفا
 خصم على إجمالي الفاتورة% 15•	

15%

15% off on cold and hot drinks

Mr. Chapati 				

جرعة قهوه كافيه
 خصم اجمالي على الفاتورة% 15•	

15% discount on total bill

Quick Mood Café 			
•

15%

15% off on total bill

Frosty Lava Cafe			

مطعم المندوس
. خصم على إجمالي فاتورة% 20•	

15 % off on Total bill

Fresh Cups Bakery			
•

25%

20 % discount on total bill

كويك موود كافيه
 خصم على المشروبات الباردة والساخنة% 15•	

15%

15% off on Total bill

مستر جباتي
 خصم اجمالي على الفاتورة% 15•	

Fistikzade Sweets and Pastries
•

Ziryab Resturant LLC			
•

فستق زادا

10% discount on total bill.
10% discount.

10%

. على اجمالي الفاتورة فقط% 15 	•خصم

مطعم زرياب
.%10 	•خصم

Bu Tafish
•

20% Discounts in dine in orders.

Al Dewan Express Restaurant
•

10% Discount on everything

بو طافش
. على طلبات الطعام% 20 	•خصم

مطعم الديوان اكسبرس
 على كل قائمة الطعام10% 	•خصم

Avere Café
•

افيرا كافيه

10% Discount on everything

 على كل قائمة الطعام10% 	•خصم
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Huff & Puff burger
•

25% discount on all menu ( Kashta box
excluded )

Lena lu Bomboloni coffee shop
•

15% discount on everything

Lamarz Restaurant & Cafe
•

20% discount on everything for dinning

Kenonah Bakery
•

15% discount on everything

هف اند بف برجر
 على جميع المنتجات باستثناء% 25 	•خصم
صندوق كشته

لينا لو بامبلوني
على جميع المنتجات% 15 	•خصم

المارز مطعم و كافية
 على جميع المطلبات الداخلية20% 	•خصم

مخبز الكينونة
 على جميع المنتجات% 15 	•خصم

Lore Restaurant
•

10% discount on everything

Low Calories Restaurant
•

20% discount on everything

Latte Plus Café
•

15% discount on everything

The Coffee Club
•

15% discount on total bill (all over Alain)

Aloft Hotel, Alain
•

20% Discount on food & Beverages on total

 على جميع المنتجات% 10 	•خصم

مطعم لوز كالوريز
 على جميع المنتجات% 20 	•خصم

ال تية بلس كافية
 على جميع المنتجات% 15 	•خصم

ذي كوفي كلوب
 على القية االجمالية للفاتورة (في%15 	•خصم
)جميع أفرع مدينة العين

فندق الوفت العين
 على القيمة االجمالية للفاتورة%20 	•خصم
)(المأكوالت والمشروبات

bill

Scala Restaurant
•

مطعم لور

10% Discount on everything

مطعم سكاال
 على كل قائمة الطعام%10 	•خصم
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Melograno Fastfood

ميلو جرانو للوجبات السريعة

•

 على كل قائمة الطعام%10 	•خصم

10% Discount on everything

Emirates Net Cafeteria
•

10% Discount on everything

كافتيريا شبكة الألمارات
 على كل قائمة الطعام%10 	•خصم

Maia Restaurant
•

10% Discount on everything

Lucerne Restaurant & Café
•

10% Discount on everything

Jahangir Restaurant
•

18% Discount on food & Beverages for
dining only

Vibesta Restaurant
•

15% Discount on everything

Kumiko Café
•

15% Discount on everything
10% Discount on everything

مطعم و كافيه لوزيرن
 على كل قائمة الطعام%10 	•خصم

مطعم جهانكيرز
 على المأكوالت والمشروبات (عند%18 	•خصم
)الجلوس فقط

مطعم فيبيستا
 على كل قائمة الطعام%15 	•خصم

 على كل قائمة الطعام%15 	•خصم

نوى كافيه قهوه مختصة
 على كل قائمة الطعام%10 	•خصم

سليم ان اليت

Slim'n Lite
•

 على كل قائمة الطعام%10 	•خصم

كوميكو كافيه

Nawa Café Specialty Coffee
•

مطعم مايا

Upto 20% Discount on all services

 على جميع الخدمات%20 	•خصم يصل الى
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المحالت التجارية
RETAIL STORES
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المحالت التجارية

RETAIL STORES
Al Ain FC Official Store
•

30% discount in alain fc official store for all

المتجر الرسمي لنادي العين
 على كافة منتجات المتجر الرسمي لنادي% 30 	•خصم

Season card
•

30% discount in alain fc official store for

العين لحاملي التذاكر الموسمية
 على كافة منتجات المتجر الرسمي لنادي% 30 	•خصم

Membership card

House Phones
•

20 % Discount only on accessories

العين لحاملي بطاقة العضوية

محالت فونز هاوس

20%

 خصم على اإلكسسورات فقط% 20•	

Rivoli Eyezone
•

10% off on best negotiated price on

ريفولي آي زون
 على أفضل سعر متفاوض عليه على% 10 	•خصم

international brands.( the offer is not extendedالعالمات التجارية العالمية (العرض ال يشمل العدسات
on contact lens
•

.الالصقة وباقات العروض) في فرع الجيمي مول فقط

& bundle offers) Only at Jimi Mall Branch.

سبالش

Splash

20٪ 	•يتمتع حاملي بطاقة عيناوي بخصم

•

AINAWI card holders enjoy 20% OFF

 درهم كحد أدنى200 	•عند الشراء بقيمة

•

on minimum spend of 200 AED

•

(Bawadi Mall, Jimi Mall, & Al Ain Mall)

Al Jazeera Perfumes
Mapkhara
•

) العين مول، الجيمي مول، 	•(بوادي مول

عطور الجزيرة
مبخرة

20%

. خصم على جميع العطور% 20•	

20 % discount on total bill in Perfumes
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Al Injaz Perfumes all over UAE
•

Upto 20% discount on everything

االنجاز للعطور في جميع انحاء االمارات
 على جميع المنتجات20% 	•خصم يصل إلى

Balhowaimil perfumes all over UAE عطور بالحويمل في جميع أنحاء اإلمارات
•

25% discount on everything

 على جميع المنتجات25% 	•خصم

Bait Al Kandoora
•
•

10 % discount on custom & ready made
Kandoora.
15 % discount on sandals

Perfect Fabricated
•

10 % discount on total bill

The Vapors Ware House
•

15% discount on everything

Abdul Fayyez store
•

30% discount on everything

Bassmat Misk Perfume
•

30% discount on everything

World Link Master General Trading
•

20% discount on everything

Dimas Sheila & Abaya Trading
•

20% discount on everything

Arab Wood Industry
10% Discount on all products

بيت الكندورة
 خصم على الكنادير الجاهزة والتفصيل% 10•	
 خصم على الصنادل% 15•	

بيرفكت للبيوت الجاهزة
 خصم على القيمة اإلجمالية للفاتورة% 10•	

دا فيبر وير هاوس
 على جميع المنتجات% 15 	•خصم

محالت عبدالفياض
على جميع المنتجات% 30 	•خصم

بصمة مسك للعطور
 على جميع المنتجات% 30 	•خصم

وورلد لينك ماسترز للتجارة العامة
 على جميع المنتجات% 20 	•خصم

ديماس لتجارة الشيلة والعبايا
 على جميع المنتجات% 20 	•خصم

العربية لصناعة االخشاب
 على جميع المنتجات10% خصم
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Anotah

انوتا

20% discount on full priced items (all over UAE )

 على السلع المسعرة بالكامل (في جميع افرع%20 خصم
)االمارات

Al Mandoos
10% discount on regular items (all over UAE )

المندوس
) على المنتجات العادية (في جميع افرع االمارات%10 خصم

Genova Collection
Up to 25% on Sandals & Leather product (all over UAE)

Al Futtaim watches & Jewellery
30% discount on selected items (Alain, Abu Dhabi)

جنووا کلکشن
 على منتجات الصندل والجلد ) في%25 خصم يصل الى
جميع افرع االمارات

الفطيم للساعات والمجوهرات
) على المنتجات المختارة (في العين وأبوظبي%30 خصم

Muscle House
10% discount on non-offer days

مصل هاوس
) (ال يشمل ايام العروض%10 خصم

Maia Flowers
10% Discount on everything

مايا للزهور
 على جميع الخدمات%10 خصم

Danube Home
Extra 5% Discount on Discounted items up to 40%

Boon perfumes
•

10% discount on Perfumes and Oud

Lorenza perfume
•

10% discount on Perfumes

European Perfumes Boutique
•

25% discount on Perfumes and Oud

Al Salami Trading and Importing
•

30% discount on everything

دانوب هوم
 على منتجات شاملة5% خصم إضافي
40% لخصم يصل الى

بون للعطور
 على العطور والعود%10 	•خصم

لورنزا للعطور
 على العطور%10 	•خصم

يوروبين بوتيك للعطور
على العطور والعود% 25 	•خصم

متجر السالمي وأوالده
على جميع المنتجات% 30 	•خصم
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EDUCATION & TRAINING SECTOR

نيو فيجينترينينغ سنتر

New Vision Training Center
•

20 % discount on all the courses

Golden Bird For Computer &
Telecom.
•
•
•
•
•
•

 خصم على كافة الدورات التدريبية% 20•	

50%

•

	•صيانة أجهزة الكومبيوتر
	•المساهمة في إستعادة تخزين المعلومات
ألي جهاز
	•تركيب نظام االجهزة والشبكات الالسلكية
لالتصال باالنترنت
 والطابعاتUSP 	•توفير أجهزہ ال
	•تركيب نظام سنيمائي للمنازل

 التصميم المعماري و اإلشراف على% 25•	
التنفيذ
 التصميم الداخلي% 35•	

35 % on Interior Design

Abdulla Bin Zubair Private
School
•
•

اراسيل لإلستشارات الهندسية

25 % on Design Architecture &
Supervision

Al Naba Real Estates

25% off on tuition fees.
This offer is for new student registration
and renew.

الطائر الذهبي للكمبيوتر و اإلتصالت
	•نظام المراقبة المنزلية بالكاميرات

Home Security CCTV with online services
Computer Maintenance (Hardware +
Software)
Data Recovery from any device
Home wi-fi networks and range
extenders
UPS & Printer Supply
Home theater systems with projectors
and screens.

Araseel Engineering
Consultancy
•

قطاع التعليم والتدريب

50%

النبأ للعقارات
مدرسة عبدالله بن الزبيرالخاصة
 على الرسوم الدراسية للطالب% 25 	•خصم
.الجدد وطالب التجديد
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Khawarizmi International College
•

Upto 50% discount on scholarship program

International English Institute
IELTS
•
•
•
•
•
•
•

Discount 30% - 50%.
Buy two get one free.
VIP classes

On

English Courses
Language Courses
Management courses
IELTS, TOFEL, EMSAT, and TOT.

Infinity Medical Services
•

10% discount

Pro London Institute
•

20% discount for all courses

Manhul Institute
•

30% off on all courses

كلية الخوارزمي الدولية
 على برنامج المنح الدراسية% 50 	•خصم يصل إلى

المعهد اإلنجليزي الدولي لدراسة اللغات
%30-%50. 	•خصم
.اشترك بخدمتين وتحصل على واحدة مجانا-•	
.فصول كبار الشخصيات-•	

:على
.دورات اللغة االنجليزية-•	
.دورات اللغات-•	
.دورات اإلدارة-•	

.IELTS, TOFEL, EMSAT, and TOT•

إنفينيتي ميديكل سيرفس
%10 	•خصم

معهد برو لندن للتدريب واللغات
على جميع الدورات% 20 	•خصم

معهد المنهل
 خصم عل رسوم جميع الدورات% 30 •	
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قطاع الصحة واللياقة
HEALTH & FITNESS
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HEALTH & FITNESS
Aloft Hotel, Alain
•

50% Discount on Annual & Monthly
Membership

Texas Gym
•
•
•
•

Before: AED 150/month
After discount: AED 135/month
Before: AED 1200/year
After discount: AED999/year

Energy Plus Gym
•
•

20 % off on all membership options.
One day free pass for Ainawi Card Holders.

•

15 % discount

Fit & Muscles Nutrition Center
Ace Padel Academy
•

20% discount court / 15% discount coffee
shop

Crossfit Alain
•

20% discount on all membership

VO2 Gym Alain
•

20% discount on all membership

I Train Gym
•

50% discount on all membership

Barari ladies Health Club
•

Up to 15% discount on membership

The Fitness Connection
•

15% Discount on Group class membership

قطاع الصحة واللياقة
فندق الوفت العين
 على العضوية السنوية والشهرية%50 	•خصم

تكساس جيم
اإلشتراك الشهري/ درهم150 :	•قبل
اإلشتراك الشهري/ درهم135 : 	•بعد الخصم
االشتراك السنوي/ درهم1200 :	•قبل
اإلشتراك السنوي/ درهم999 : 	•بعد الخصم

إنيرجي بلس جيم
 على جميع العضويات% 20 	•خصم
	•دخول مجاني ليوم واحد لحاملي بطاقة عيناوي

فت اند مصل نيوترشن سنتر
% 15 	•خصم بنسبة

اكاديمة ايس بادل
 علي%15  خصم/  علي حجز الملعب%20 	•خصم
الكوفي شوب

كروس فيت العين
 على جميع العضويات%20 	•خصم

جيم

اي ترين جيم
 على جميع العضويات% 50 	•خصم

نادي براري الصحي للسيدات
 على العضوية%15 	•خصم يصل الى

فيتنس كونيكشن
 على عضوية المجموعة15% 	•خصم

برستيج جيم

Prestige Gym
•

20% off on annual memberships

VO2

على جميع العضويات% 20 	•خصم

. خصم على العضوية السنوية% 20 •	
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ENTERTAINMENT
Al Ain Zoo
•

30 % discount on all attractions and
services

Magic Planet
•

Load 100 AED on Magic planet Card and
get 140 AED instead

Al Ain Equestrian shooting and
golf club
•

•

15% discount on available membership
of equestrian, shooting, golf & rugby
throughout the year.
15% discount on F&B ( excluding shisha &
drinks) in all restaurant available in the club.

German Sports Management
•

30% off on swimming pool memberships

وجهات سياحية
حديقة الحيوانات بالعين
 على جميع المعالم السياحية% 30 	•خصم
والخدمات

ماجيك بالنيت
 درهم لبطاقة ماجيك بالنيت واحصل100 	•اضف
 درهم140 على

نادي العين للفروسية والرماية والجولف
، للفروسية، خصم على لحاملي العضويات% 15•	
 الجولف ورياضة الركبي على السنة،الرماية
.كاملة
 خصم على المأكوالت والمشروبات في% 15•	
مطاعم النادي

األلمانية اإلدارة الرياضة
 على عضوية المسبح30٪ 	•خصم
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القطاع الصحي
HEALTH SECTOR
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HEALTH SECTOR
Al Ain Pharmacy
Category

فئة

Sub-Category
Baby Skin Care

العناية بالبشرة
والشعر

Hair Care
Make-Up & Accessories

Skin & hair care

Skin Care
الفيتامينات
والمكمالت الغذائية

Supplements &
Nutrition

Vitamins
Body Building Supplements
Food Supplement
Baby & Mother Equipment
Diagnostic Equipment

األجهزة

Oral Care Equipment

Equipment

Personal Care Equipment
Respiratory Care Equipment
Wellness Equipment
Body Shapers

دعائم الجسم

Body Support

Home Care
Orthopedics
Body Care
Foot Care
Hand & Nail & Lip Care

العناية الشخصية

Personal Care

Mass Market Items
Medication Aid
Oral Care
Personal Care Accessories
Personal Care Hair Care
Personal Hygiene

القطاع الصحي
صيدلية العين
Discount

Exceptions

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

 طفل- العناية بالبشرة
العناية بالشعر
المكياج ومستحضرات التجميل
العناية بالبشرة
الفيتامينات
مكمالت بناء األجسام
مكمالت غذائية
 األم والطفل- األجهزة
Except
Glucometers

األجهزة التشخيصية
أجهزة العناية بالفم
أجهزة العناية الشخصية
أجهزة العناية التنفسية
أجهزة الصحة والتعافي
مشدات تشكيل الجسم
العناية المنزلية
دعائم الجسم
العناية بالجسم
العناية بالقدم
العناية باليد واألظافر والشفاه
منتجات متنوعة
مساعدات طبية
العناية بالفم
اكسسوارات العناية الشخصية
 العناية بالشعر- العناية الشخصية
النظافة الشخصية
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Foot Care Center
•
•

15 % discount on all foot care treatment
services
10 % discount on all foot care products except
packages on offer

Cocoona Centre for Aesthetic Transformation
•
•

20 % discount at dental clinic and non-surgical
spa (Medspa)
10 % discount on plastic surgery

مركز العناية بالقدم
 على جميع خدمات العناية بالقدم%15 	•خصم
 على جميع منتجات العناية بالقدم%10 	•خصم
بإستثناء العروض

مركز كـوكـونـا للجراحات التجميلية
 في عيادة األسنان والمنتجع الطبي% 20 	•خصم
الغير جراحي
 على العمليات التجميلية% 10 	•خصم

بورن هول

Bourn Hall
•

15% on Varicocele.

•

15% on MICRO-TES.

•

10% on PESA/TESA.

•

10% on Men's health. diagnostic analyses
(excluding Phlebotomy/Blood Work).

•

10% on Genetic testing.

•

Free initial consultation for cash payers.

•

Free valet parking service.

•

Appointment priority.

•

2 webinars with our experts to Staff.

. على دوالي الخصیة% 15 	•خصم
. على سحب النطاف من الخصیة% 15 	•خصم
 على سحب النطاف عبر إبرة خاصة من% 10 	•خصم
البربخ
 على تحالیل صحة الرجال) بإستثناء% 10 	•خصم
( تحالیل الدم/ الفصد
 على الفحوصات الجینیة% 10 	•خصم
	•إستشارة أولیة مجانیة للدفع النقدي
ً
	•خدمة صف السیارات مجانا
	•أولوية في حجز المواعید
	•ندوتين عبر اإلنترنت مع خبرائنا للموظفين

New Age Clinic
•

15 % discount on laser sessions

•

10 % discount on all services

عيادة نيو ايج
 على جلسات الليزر% 15 	•خصم
 على جميع الخدمات% 10 	•خصم
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Kaya Skin Clinic
•

30% Discount on all services except
injectables

Alroudha Medical Center
•

Upto 25% discount on dental treatment

Modern Al salam Dental
•

20% discount on dental treatment

Fine Care Medical Center
•

20% discount on everything

Man Lab Gentlemen’s Spa
•

20% Discount on all services

Ushi Nail Spa
•

10% Discount on all services

Care Zone Gents Center
•

30% Discount on all services

Al Raqi Medical Center
•

30% discount on total bill in all services.

Lumiere Skim Clinic

عيادة كايا للبشرة
 على جميع الخدمات ما عدا خدمات الحقن%30 	•خصم

مركز الروضة الطبي
 على عالج األسنان% 25 	•خصم يصل إلى

مركز السالم الحديث
 على عالج األسنان% 20 	•خصم

مركز فاين كير الطبي
 على جميع المنتجات% 20 	•خصم

مان الب سبا للرجال
 على جميع الخدمات%20 	•خصم

اوشي نيل سبا
 على جميع الخدمات%10 	•خصم

مركز كير زون للرجال
 على جميع الخدمات%30 	•خصم

مركز الراقي الطبي
. خصم على إجمالي فاتورة العالج وجميع الخدمات الطبية% 30 •	

عيادة لوميير للبشرة

•

25 % discount in total bill on

•

Laser hair removal

•

Slimming unit

	• جلسات وحدة التنحيف

•

Skin care unit

	• جلسات وحدة العناية بالبشرة

: خصم على إجمالي فاتورة% 25•	
	• جلسات إزالة الشعر
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Alba Smile Dental Clinic

مركز ألبا سمايل لطب األسنان

•

Teeth whitening by BEYOND only for 650

•

Hollywood Smile only 950 per tooth

•

10 % discount on services which are covered

" درهم650"	• فقط بـــــــ
ِّ
." درهم فقط للسن الواحد950"	• إبتسامة هوليود بـــــــ

by insurance

. خصم على الخدمات المشمولة بالتأمين الطبي% 10 •	

Reviera medical Cente
•

40% discount on Dental & Laser section

Rana Medical Center
50 % Discount on:

"BEYOND" 	• تبييض األسنان باستخدام تقنية

مركز ريفيرا الطبي
 على قسم االسنان والليزر% 40 	•خصم

مركز رنا الطبي
: على% 50 خصم
	•عيادات األسنان

•

Dental

•

General Medicine

•

Home treatment

•

Physical therapy

Grand Optics

	•الطب العام
	•قسم الرعاية الصحية المنزلية
	•قسم العالج الطبيعي

غراند اوبتيكس
جميع الفروع

Branches accross UAE
•

30 % discount on optical glasses

 على النظارات الطبية% 30 	•خصم
 على النظارات الشمسية% 30 	•خصم

•

30 % discount on sunglasses

•

30 % discount on contact lenses

 على العدسات الطبية% 30 	•خصم

•

20 % discount on colored lenses

 على العدسات الالصقة% 20 	•خصم

•

10 % discount on lenses solution

 على محاليل العدسات% 10 	•خصم

Medicina Group of Pharmacies
•

8 % on medicine (excluding: on request
items)

•

10 % on vitamins and nutrition

•

10 % on skin care and cosmetics

مجموعة صيدليات ميدسينا
 "أدوية بناء: خصم على الدواء (بإستثناء% 8•	
)على الطلب
 خصم على الفيتامينات و التغذية% 10•	
 خصم على مستحضرات العناية بالبشرة% 10•	
و مستحضرات التجميل
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ڤي إل سي سي

VLCC
•

30% on selected services

Al Manara Pharmacy
•

 على خدمات مختارة% 30 	• خصم

10%

on non-medicine products and non-promo
items

Nice Care Medical Center
•

Discounts 30% on all the services

Real Health Medical Center
•

30% discount on Uncovered Insurance

•

20% discount on Dermatology

•

20% discount on Dental

Infinity Home Care
•

25 % Discount on Cash Payment

•

25 % discount on Health check-ups, doctor
visits

•

Home nursing services

•

Physiotherapy

	• الخصم ال يشمل المنتجات الطبية والعروض الخاصة

مركز نايس كير الطبي
. على جميع الخدمات% 30 	•خصم

مركز ريل هيلث الطبي
 على الخدمات غير المغطاه بالضمان% 30 	• خصم
 على األمراض الجلدية% 20 	• خصم
 على عالج األسنان% 20 	• خصم

انفينيتي هوم كير
 خصم ألصحاب الدفع النقدي% 25 •	
 خصم لزيارة الطبيب \ الكشف الطبي% 25 •	
	• خدمات التمريض المنزلي
	• العالج الطبيعي في المنزل

عيادة الفي

Lavie Clinic
•

صيدلية المنارة

Upto 30% discount on dental treatment

 على عالج األسنان30% 	•خصم يصل إلى
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Infinity Medical Services
Abu Dhabi & Al Ain
25 % Discount on below 2 courses:
• Heartsaver First Aid CPR
• Basic Life Support Training
• Registration according to the
availability of the seats
• Registration 3 weeks prior to the
class

Royal London Medical Center
•
•
•

Teeth whitening 650 AED
Hollywood smile 950 AED per tooth
10 % discount on services which are
not covered by insurance.

Al Jaber Optical
•

Up to 20% discount on everything (all over UAE )

شركة انفنتي ميديكال سيرفس
في أبوظبي والعين
: للدورتين التاليتين% 25 خصم
	• إنعاش القلب \ اإلسعافات األولية
	• دورة دعم الحياة األساسية
ً
	• يتم التسجيل إعتمادا على عدد المقاعد
المتوفرة
	• يتم التسجيل قبل ثالثة أسابيع على األقل من
موعد الدورة

مركز رويال لندن الطبي
 درهم650 	• تبييض االسنان بـ
 درهم للسن950 	• ابتسامة هوليوود بـ
 خصم على الخدمات الغير مغطاة بالتأمين% 10 •	

مركز الجابر للنظارات
 على كل شي (في%20 	• خصم يصل الى
)جميع أفرع االمارات

Damas Care Dental Center
•

20% Discount on all treatment

Fleur De Lis
•

40% Discount on all services

Kanad Hospital
•

25% discount on VIP rooms

IDEAL Medical Center - Al Ain
•

20% discount on everything

داماس كير مركز لطب الألسنان
 على جميع العالجات20% 	• خصم

مركز فلور دي ليس
 على جميع الخدمات40% 	• خصم

مستشفي كند
 على غرف كبار الشخصيات25٪ 	•خصم

 فرع العين- المركز المثالي الطبي
 على جميع المنتجات20% 	•خصم
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Ivory Medical Center
•

20% off Dental Treatment

•

Veneers 700 DHS per teeth

•

Whitening 300 DHS

Organic Spa Center
•

20 % discount on all services

The Health Team Medical Center
•

Up to 50 discount on everything

Canadian Dental Medical
•

10% discount on all services

Emirates Confidently MC
•

20% off Dental Treatment

•

Veneers 700 DHS per teeth

•

Whitening 300 DHS

Laurette Medical Center

مركز أيفوري الطبي
 على عالجات االسنان% 20•	
 درهم فينير االسنان للسن700•	
 درهم تبييض االسنان300•	

مركز أورجنيك للرجال
 على جميع الخدمات% 20 	•خصم

مركز ذهيلت تيم الطبي
% 50 	•خصومات تصل إلى

مركز الكندي الطبي لألسنان
 على جميع الخدمات% 10 	•خصم

مركز ثقة االمارات الطبي
 على عالجات االسنان% 20•	
 درهم فينير االسنان للس700•	
 درهم تبييض االسنان300•	

م.م.مركز لوريت الطبي ذ

•

25% laser hair removal

 على ليرز ازالة الشعر% 25•	

•

25% Facial services

 على قسم الفيشال% 25•	

•

20% derma treatment

Korean Medical Center

 عالجات الجلدية% 20•	

مركز كوريان كوزماتيك الطبي

•

25% laser hair removal

 على ليرز ازالة الشعر% 25•	

•

25% Facial services

 على قسم الفيشال% 25•	

•

20% derma treatment

 عالجات الجلدية% 20•	
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Al Mamoon Medical Centre

مركز المأمون الطبى

•

Dental treatment -25% discount

% 25  خصم- 	•عالج االسنان

•

Laser hair removal with candela gentle pro
max - 50% discount

•

- 	•ليزر ازاله الشعر بجهاز كانديال جنتل بروماكس
% 50 خصم

Hydra ( cleaning, oxygen, plasma, meso) 50% discount

،  بالزما للشعر او الوجه،  اكسجينوا، 	•هيدرافيشيل
% 50  خصم-  تقشير وخدمات أخرى،هيفوا

•

Others – 25% discount

•

Free first visit dental consultation including
examination, prescription, and treatment plan

% 25  خصم- 	•خدمات اخرى
	•استشارة مجانية عند الزيارة االولى بما في ذلك
الفحص والوصفات وخطة العالج

•

Free first visit consultation for all clinics

	•استشارة مجانية عند الزيارة االولى لجميع العيادات

•

Bloom dead sea life products available

	•منتجات بلووم البحر الميت للعنايه بالبشرة والجسم
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New Look Medical Center

مركز نيولوك الطبي

•

20% off Dental Treatment

•

Veneers 700 DHS per tooth

•

Whitening 300 DHS

 درهم تبييض االسنان300•	

•

25% laser hair removal

 على ليرز ازالة الشعر% 25•	

•

25% Facial services

 على قسم الفيشال% 25•	

•

20% derma treatment

True Life PCC
•

20% off Dental Treatment

•

Veneers 700 DHS per tooth

•

Whitening 250 DHS

Noor Al Dana Optical
•

35% Discount on Sunglasses & Frames

Sama Tabrizi Dental
•

25% Discount on all Dental Treatments

Al Dawa Medical Center
•

25% discount on all services

Nazek Medical Center

 على عالجات االسنان% 20•	
 درهم فينير االسنان للسن700•	

 عالجات الجلدية% 20•	

مركز ترو اليف للرعاية االولية
 على عالجات االسنان% 20•	
 درهم فينير االسنان للسن700•	
 درهم تبييض االسنان250•	

نور الدنه اوبتيكال
 على النظارات الشمسية وإطارات النظارة% 35 	•خصم

م.م.سماء تبريزي لألسنان ذ
 على جميع عالجات األسنان% 25 	•خصم

مركز الدواء الطبي
 على جميع الخدمات% 25 	•خصم

مركز نازك الطبي

25% laser hair removal

 على ليرز ازالة الشعر% 25•	

•

25% Facial services

 على قسم الفيشال% 25•	

•

15% GYN cosmetic services

•

Elegance Medical Center
•

Upto 40% Discount on all services

 علي خدمات التجميل المناطق الحساسة% 15•	

مركز اليجانس الطبي
 على جميع الخدمات%40 	•خصم يصل الى
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SERVICE SECTOR
Quick Quack Car Polish
•

15% off on our deluxe washes when payment
done cash (no convince fees) - Salon price 43
AED //SUV price AED 51

•

20% off when payment done online on the
deluxe washes //Promo Code : AFCF20 - Salon
Price : AED 40 //SUV Price AED 48

•

Prices Before Discount: SUV AED 60 /Salon AED 45

Sparkling Laundry
•

Discounts 10% on all the services

Enjaz Car
•

Discounts 50% on: Tinting & Ceramic and

15% discount on all services

Al Ghutra Automatic Laundry
20% off on total bill

Al Mutamayiz
•

Special discount on monthly and fulltime contract

Wax Auto Care
•

// درهم43  سعر الصالون- الدفع نقدا
 درهم51 سعر الفورويل
 على الغسيل المميز% 20 	•خصم
 سعر الصالون- عند الدفع بالبطاقه
 درهم48 سعر الفورويل//درهم40
AFCF20 كود الخصم
 صالون45 //  فورويل60 : 	•السعر قبل الخصم

مصبغة سباركلينق
. على جميع الخدمات% 10 	• خصم

 العازل الحراري:  على% 50 	• خصم
 البوليش+ (المخفي) طبقات السراميك

Medcare General Services

•

دويك كواك لتلميع السيارات
 على الغسيل المميز عند% 15 	•خصم

إنجاز كار للعناية بالسيارات

Polishing
•

الخدمات

25% Discount on all services

ميدكير للخدمات العامة
 على جميع الخدمات% 15 	• خصم

مصبغة الغترة األتوماتيكية
 خصم على إجمالي الفاتورة% 20 •	

المتميز لتوريد العمالة
	•خصم خاص للعقود الشهرية والدوام الكامل

واكس للعناية بالسيارات
 على جميع الخدمات25% 	•خصم
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Elixir slimming center		

15%

مركز اكسلري للتنحيف

Binary bridge Technology
Services				25%

بيناري بريدج للخدمات التقنية

Pro Class Auto Care

برو كالس للعناية بالسيارات

•

Abraj Al Majed
•
•
•
•
•
•
•

 خصم% 35•	

35 % off on All Services

15%

Execution of decoration works
Implementation of electricity and plumbing works
Execution of Smithy works
Execution of air-conditioning works
Implementation of Carpentry
Execution of drilling and construction
Maintenance work
free home delivery on bill of above AED 50
20 % discount on bill of above AED 100

Nazih Beauty Supplies

	•تنفيذ أعمال الكهرباء و السباكة
	•تنفيذ أعمال الحدادہ
	•تنفيذ أعمال التكييف
	•تنفيذ كافة اعمال النجارة
	•تنفيذ أعمال الحفر و البناء
	•تنفيذ أعمال الصيانة

مغسلة سبيد دريس

Speed dress laundry
•
•

ابراج المجد
	•تنفيذ أعمال الديكور

 درهم أو أكثر50 	•توصيل مجاني للفواتير بقيمة
 درهم100  على الفواتير األكثر من% 20 	•خصم

15%

نزيه لخدمات التجميل
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بطاقة عيناوي هي بطاقة عضوية توفر لحامليها باقة
من المزايا والخصومات لمشجعي النادي األوفياء
لدعمهم المستمر لنادي العين

The AINAWI card is a membership card that
offers added benefits to reward the fans for their
continued support.
To buy membership go to:
https://al-ain.platinumlist.net/event-tickets/84566/ainawi-membership-20222023
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