
 

 

 

RISING HEALTH CLUB  نادي رايزينج الصحي 

 

Discount  15% 

 

 %15  خصم بنسبة

Fujairah-Novotel Hotel                Tel: 09 223 6323 

 

Arjwan Ladies Fitness 

Centre 

 

البدنية للسيداتمركز أرجوان للياقة   

 

Discount   25% 

 

 % 25  خصم بنسبة

Khorfakkan      Tel: 0555107101-0566333810 

 

OMAR BASA ALTURKI  

RESTURANT 

 

 
 مطعم عمر باشا التركي

Discount   10% 10  خصم بنسبة % 

Khorfakkan        Tel:  0547049402 

 

Al Sharq Medical Centre - 

Cosmomed 

 كوزموميد -مركز الشرق الطبي  

 

Discount 10% on all treatment 

services and laser. 

 

 

الخدمات العالجية  % على جميع 10خصم بقيمة 

 .والليزر

Fujairah - Al Faseel      Tel: 092236323 

Dibba Fujairah Branch - Al Rashidiya    Tel: 092048888 

 

 

 

 

 



 

 

 

HYATT REGENCY 

DUBAI  CREEk HEIGHTS 

 

 

 

Dubai     Tel: 0563039473  04-

5531234 

 فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس

 

 15% discount on the best 

available rate when 

booking deluxe room 

 20% discount on food 

and beverages in all 

restaurants 

 20% discount on all spa 

treatments at the Nisa 

Spa and Fitness Center 

 

 

 على افضل %15  خصم بنسبة 

سعر متاح عند حجز نوع غرفة 

 ديلوكس وما فوق

  الت ٪على المأكو 20خصم

 والمشروبات في جميع المطاعم

  الجات٪ على جميع ع 20خصم 

السبا في مركز نيسا سبا ومركز 

 اللياقة

 

 

HYATT PLACE DUBAI 

HOTELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubai    Tel: 04-3131325 – 

0506874742 

 مجموعة فنادق حياة باالس

 

 Discount   20% 

 Complimentary Breakfast 

• 20 % off on food and beverage 

• 20 % off on spa 

• Complementary upgrade to 

view rooms for booking more 

than 3 nights 

 

• Valid for Joud card holder and 

their family in these hotels: 

HYATT PLACE DUBAI 

HOTEL AND HOTEL 

APARTMENTS WASL 

DISTRICT, HYATT PLACE 

HOTEL BANIYAS SQUARE,  

HYATT PLACE HOTEL Dubai 

ALRIGGA and  HYATT PLACE 

DUBAI HOTEL AND HOTEL 

APARTMENTS JUMEIRA 

 

 20  خصم بنسبة % 

 إفطار مجاني 

  على الغرف %20خصم 

  على األغذية  %20خصم

 والمشروبات

  على سبا %20خصم 

  ترقية الغرفة إذا زادت مدة األقامة

 عن ثالث ليال

  العروض صالحة لحاملي بطاقة

لكل من الفنادق   جود وذويهم

التاليه: فندق حياة باالس وشقق 

فندقية حي وصل و فندق حياة 

باالس ميدان بني ياس و فندق 

حياة باالس دبي الرقة و فندق 

 حياة باالس وشقق فندقية جميرا

 

HAFSA DAVIS INTERIOR 

DECORATION 

حفصة دافيس ألعمال تنفيذ التصميم  

 الداخلي

 

Discount 5% on custom furniture 

depending on the quantity ordered. 

 

% على بعض االثاث حسب 5  خصم بنسبة

 الكمية المطلوبة

Dubai                   Tel: 0508899661 

 

 



 

 

BLACK DIAMOND DENTAL 

CLINIC 

 
 عيادة بالك دايموند لألسنان

Discount   40% 

 Joud card must be presented. The 

discount does not apply to the existing 

offers, but only the basic prices 

 %40  خصم بنسبة

 

ابراز البطاقة والخصم ال يطبق على العروض يجب 

 االسعار االساسيةعلى الموجوده ولكن فقط 

Dubai                 Tel: 043993311 

 

HAMSA JEWELRY DESIGN 

 

المجوهراتهمسة لتصميم   

 

Discount  15% 

 

 %15  خصم بنسبة

Dubai         Tel: 0555290860 

 

Al Basma Home Health Care 

Services 

 

 البسمه للرعاية الصحية المنزلية

 

Discount  30% 

 

%30 خصم بنسبة  

Al Ain          Tel: 0503030604 - 037822554 

 

GENERAL CERAMICS CO 

SHARJAH 

 

 شركة السيراميك العامة الشارقة

 

 

Discount  40% 

 

 

 %40  خصم بنسبة

Sharjah      Tel: 06-5582455 

 

Al Lulua Al Masiyah Ladies 

Salon 

 

 صالون اللؤلؤة الماسية للسيدات

 

Discount 40% for cardholders only and 

the minimum spending amount is 200 

AED. Not including salon offers at the 

period before holidays, national and 

religious events. Payment is cash only 

and please book in advance 

 

 %40 خصم بنسبة

  لحاملي البطاقة فقط ويكون اقل مبلغ لالنفاق 

درهم اماراتي غير شامل عروض  200

الصالون واليشمل الفترة قبل االعياد 

بات الوطنية والدينية ، الدفع كاش فقط والمناس

 .و يرجى الحجز المسبق

Sharjah       Tel: : 0504769080 

 

 

 



 

 

 

 

RED ROSE KAZAN PERFUMS 

 

 رد روز كازان للعطور

 

Discount  15% 

 

 %15  خصم بنسبة

Sharjah – Khour fakkan     Tel: 050-7173322 

 

Al Zeyarat Home Health Care 

Centre 

 

 مركز الزيارات لخدمات الصحة المنزلية

Discount 30% on all its home services, 

which include: 

 

- Doctor visit the patient  at home 

- Visiting a home nurse (injection - 

intravenous treatment - wound care) 

-Collecting laboratory samples at 

home, including the COVID-19 test 

-Physical therapy at home 

-Home Nursing (12 or 24 hours) 

 

 Conditions: 

 Payment is made in advance 

to obtain the service 

 After starting to provide the 

service, no amounts paid will 

be returned 

 Physiotherapy offers have 

specific periods during which 

show sessions are held 

% على كافة خدماته 30خصم بنسبة 

 المنزلية التي تتضمن:

 

زيارة طبيب منزلية -  

عالج  -زيارة ممرضة منزلية )حقن  -

عناية بالجروح( -وريدي   

جمع عينات التحاليل المخبرية في المنزل  -

 بما في ذلك اختبار كوفيد

)الطبيعي( في المنزلالعالج الفيزيائي   -  

ساعة( 24أو  12تمريض منزلي ) -  

 

 :الشروط 

  يتم الدفع مقدماً للحصول على

 الخدمة

  بعد البدء بتقديم الخدمة ال تعاد أي

 مبالغ مدفوعة

  لعروض العالج الطبيعي فترات

 محددة تتم خاللها جلسات العرض

Sharjah      Tel: 0549909576 

 

ALFA CLINICAL L.L.C 
 

ألفا الطبي ذ.م.م مركز  

 

 Discount 2 0% on consultations 

 20 % discounts on Lab services 

 15% discounts on   

Dental,Gynecology,Radiology & 

General Procedures 

 15% discount on Vaccinations and 

injections 

 

 على اإلستشارات % 20 خصم بنسبة 

  على خدمات المختبر % 20خصم 

  على طب األسنان ،  % 15خصم

 أمراض النساء

 ، األشعة واإلجراءات العامة

  على التطعيمات والحقن% 15خصم 

Fujairah – Al Faseel     Tel: 0568323201 - 092222932 

 



 

 

SWEET LADY BISHT&ABAYA 

FACTORY 

 

 مصنع سويت ليدي للبشوت والعبايات

 

40% discount on all products except for 

fixed price products. 

 

% على جميع المنتجات ما 40  خصم بنسبة

 عدا المنتجات ذات االسعار الثابتة

Dubai     Tel: 0557300095 

 

AVIVO GROUP DERMALASE 

CLINIC 

 
 مجموعة أفيفو عيادة ديرماليز

 

discount 30% for Dermalase Clinic { 

Alwasl Road & Jumeirah{ 

Across all non-surgical Treatments 

excluding dermatology, plastic surgery, 

and product 

Non-surgical treatment includes {Botox 

& filler, threads facial contouring, skin 

rejuvenation. 

 

}شارع  ديرمالزفي عيادة  %30 خصم بنسبة 

على جميع العالجات الغير  الوصل وجميرا{

جراحية باستثناء األمراض الجلدية والجراحة 

 التجميلية والمنتجات

يشمل العالج غير الجراحي }البوتوكس والفيلر 

 ونحت الوجه بالخيوط وتجديد شباب الجلد{.

Dubai     Tel: 0 49788043  

 

AVIVO GROUP AESTHETICA 

CLINIC 

 
 مجموعة أفيفو عيادة أستيتيكا

 

20% discount for Aesthetica Clinic { 

Dubai Healthcare City & Jumeirah } 

Across all non-surgical Treatments 

excluding dermatology, plastic surgery, 

and product 

Non-surgical treatment includes 

{Botox & filler threads facial 

contouring, skin rejuvenation. 

 

 

أستيتيكا }مدينة دبي الطبية % في عيادة 20

 وجميرا{

على جميع العالجات الغير جراحية باستثناء 

األمراض الجلدية والجراحة التجميلية 

 والمنتجات

يشمل العالج الغير جراحي }البوتوكس 

والفيلر ونحت الوجه بالخيوط وتجديد شباب 

 الجلد{.

Dubai     Tel: 0561755677 

 

CARNIVAL COSMETICS 

 

 كرنفال لمستحضرات التجميل

up to 30% discount on all products 

https://carnavaluae.com 

 

code: 35%joud 

على جميع   %30 تتعدى خصم بنسبة

 المنتجات فالموقع

https://carnavaluae.com 

 

  35%joud كود الخصم 

Abu Dhabi               Tel: 0552885842 

 

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcarnavaluae.com&umid=7c659167-1c99-45e3-979a-1f1f98f1db3b&auth=eecc5f2b79298832443db79c477447b1bc7d559a-143b9cab4c51e990683660855abebc25d66ced7f
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcarnavaluae.com%2fwp%2dadmin%2fpost.php%3fpost%3d954%26action%3dedit&umid=7c659167-1c99-45e3-979a-1f1f98f1db3b&auth=eecc5f2b79298832443db79c477447b1bc7d559a-b55597a775a667b1822be97851ecd4f0c7b14f41
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcarnavaluae.com&umid=7c659167-1c99-45e3-979a-1f1f98f1db3b&auth=eecc5f2b79298832443db79c477447b1bc7d559a-143b9cab4c51e990683660855abebc25d66ced7f
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcarnavaluae.com%2fwp%2dadmin%2fpost.php%3fpost%3d954%26action%3dedit&umid=7c659167-1c99-45e3-979a-1f1f98f1db3b&auth=eecc5f2b79298832443db79c477447b1bc7d559a-b55597a775a667b1822be97851ecd4f0c7b14f41


 

 

LEADER SHIP TRAINIMG & 

DEVELOPMENT CENTER 

 
 مركز الريادة للتدريب والتطوير

 

 

Discount 15%  

 

 

 %15  خصم بنسبة

Fujairah   Tel: 0567107030 

 

 

SYNERGY HEALING 

CENTRE 

 

 مركز سينرجي للشفاء

 

Discount 15% in all services  

 

Note: The discount is only for 

Joud cardholders. 

 

 على جميع الخدمات% 15خصم بنسبة 

 

مالحظة: الخصم فقط لحاملي بطاقة جود مع 

 ابراز الهوية .

Fujairah    Tell: 09 222 2778 

 

Jawhara Jewelry  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tell: 04-5062000 

 مجوهرات جوهرة

Discount 10-45% 

 

 The offer is not valid during 

the promotional offer period. 

 The discount does not 

include gold bars. 

 

Participating stores :all Jawhara 

jewellery’s stores. 

%45-10بنسبة خصم   

 

  اليسري العرض خالل فترة العروض

 الترويجية .

 . الخصم اليشمل السبائك الذهبية 

 

كافة متاجر : المتاجر المشاركة 

 مجوهرات جوهرة.

 

 

Al Sharq Car Washing 
  

 الشرق لغسيل وخدمات السيارات

 

10% 

In all services  

 

10%  

 لجميع الخدمات

Fujairah                            Tell: 0543802020 

 

GHAWAYESH COSMETICS 

AND PERFUMES 

 
ورغوايش لمستحضرات التجميل والعط  

discount 15%  

Show the Joud card  

If there is discount in the store will 

stop getting discount 

 

 %15 خصم بنسبة 

مع إبراز بطاقة جود في المحل وان يكون 

 الزبون هو صاحب البطاقة

جود خصم فالمحل يتوقف خصم في حال و

 بطاقةال

Ras al-Khaimah                      Tell:0503709696 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1&oq=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7692j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1&oq=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7692j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

 

Discount 20%  on the best available 

rate for room, general food and 

beverages, meeting and wedding 

rooms. 

 %20 خصم بنسبة 

غرفة واالغذية خصم على أفضل سعر متاح لل

 وقاعات االجتماعات واالفراح.والمشروبات 

 

Ajman                    Tell:   067070700  

 

AL Ibdaa Group  مجموعة األبداع 
Discount 10-15%. 

On maintenance, dyes, decorations 

and contracting works. 

On carpentry and upholstery work 

on home furniture. 

 

%15-10 خصم بنسبة   

و األصباغ والديكورات على أعمال الصيانة 

 والمقاوالت 

أعمال النجارة والتنجيد على األثاث خصم على 

 المنزلي.

  

Khour fakkan                Tell:  0554848006 

 

 

 

 

Discount 40% On rooms rate 

20% discount on restaurants 

20% discount on the health club 

 % على الغرف 40 خصم بنسبة 

 % على المطاعم 20خصم 

 % على النادي الصحي20خصم 

Dubai                     Tell:045252500 

 

 

 

 

 

Discount 25% from the base price 

200 AED 

 

 درهم 200من السعر األساسي   %25 خصم بنسبة 

Fujairah                    Tell:  092233221 

 

 
 

 

40% on the following sports: 

Football /soccer ball /cricket 

25% discount on rental service 

(leasing football and basketball 

courts.) 

 

 

كرة  % على الرياضات التالية : 40 خصم بنسبة  

 قدم /كرة السلة/ كركت

)تأجير مالعب كرة  خصم على خدمات التأجير 25%

 القدم وكرة السلة.(

 

Fujairah                    Tell:     0529902200 

 

 



 

 

 

 

30% discount on all services 

provided by the center. 

 

% على جميع الخدمات 30 خصم بنسبة 

 المقدمة من المركز.
 

Sharjah                    Tell:     065721052 

 

 

 

30% discount on all 

operations and treatments. 

 

% على جميع العمليات 30 خصم بنسبة 

 والعالجات.

Dubai            Tell:     0525529075 

 

 

 
15% discount on all laser 

services. 

10% discount on dermatology 

treatments. 

 
 % على جميع خدمات الليزر .15 خصم بنسبة 

 عالجات جلدية.ال على  %10خصم 

Fujairah-Dibba Al Fujairah                   Tell:     092233131 

 

 

 

15% discount on all wedding 

services and events. 

 
% على جميع خدمات األفراح 15 خصم بنسبة 

 والمناسبات.

Dubai                   Tell:     0507989398 

 

 



 

 

 

          

 

 

5% discount On nano ceramic and 

polish services. 

The discount rate does not include 

the days of the offers. 

 

 
%على خدمات النانو سيراميك 5خصم 

 والبوليش. 

 .نسبة الخصم غيرشاملة أيام العروض 

 

Khor fakkan                                                     Tell:     0567695123 

 

Al Masgouf Restaurant     

 

           

 

15% discount 

 

 

%15خصم   

Madhaa                                                       Tell: 0501578701                                                 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•30% discount in non-promotional 

periods. 

•An additional 10% discount during 

the sales periods. 

•The additional 10% discount does 

not include products that exceed the 

50% discount. 

•Best deal products are excluded 

from the offer. 

•Cannot clubbed more than one 

promotion at the same time. 

 

The offer includes all exhibitions 

inside United Arab Emirates and 

online store. 

 

%في الفترات غير 30خصم بنسبة •

 الترويجية.
 

 % خالل فترة التنزيالت .       10خصم اضافي •

   

% اليشمل المنتجات 10االضافي الخصم 

%.50تتعدى نسبة الخصم التي   

 

يتم استبعاد منتجات افضل صفقة من •

 العرض.

اليمكن الجمع بين أكثر من عرض ترويجي •

 في نفس الوقت.

    

العرض يشمل جميع المعارض داخل دولة    

االمارات العربية المتحدة وكذلك المتجر 

 االلكتروني

 

uae                                                    Tell:     800726    


