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قائمة المحتويات

  



تمكن هذه الخدمة المؤسسات الحكومية و شركات القطاع الخاص من الحصول على فحوصات نظر مجانية لموظفيها.

يحق لجميع مؤسسات الدولة الحكومية (الوزارات االتحادية و الهيئات المحلية) و جميع شركات القطاع الخاص داخل الدولة الحصول على هذه الخدمة.

رسالة رسمية / بريد الكتروني رسمي 
من الجهة الطالبة للخدمة بعنوان طلب

 خدمة عيادة العيون المتنقلة.

تعبة نموذج طلب عيادة العيون المتنقلة
 على الموقع االلكتروني.

زيارة ميدانية لتنفيذ فحوصات العيون 
المجانية لموظفي الجهة الطالبة للخدمة.    

رسوم الخدمة: ال يوجد أي رسوم (خدمة مجانية).

www.noordubai.ae :الموقع االلكتروني

contact@noordubai.ae :البريد االلكتروني للمؤسسة

التنسيق المشترك للترويج عن الحملة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي أو األخبار الصحفية.

633-800 الرقم المجاني للمؤسسة. 

عيادة العيون المتنقلة 
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خــــــــــــــدمـــــــــــــــة

األهــــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــــة

الــوثـائق المـــطلوبة

الـــــــــــــــــــنـــــتـــــيــــــــــجـــــة

وسائــــــــل الـــــتقديم

الشروط و األحكام 
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توفير موقف للحافلة.

تحضير صالة انتظار للموظفين.

ضرورة تواجد منسق اداري خالل الزيارة.

استالم تقرير الفحوصات و التوصيات.

تسليم نماذج سعادة المستفيدين.

التعرف على المتطلبات المطلوبة.

تعبئة نموذج طلب خدمة عيادة العيون المتنقلة الموجود على الموقع االلكتروني.

انتظار التأكيد عبر البريد اإللكتروني.

االطالع على معلومات هذه الخدمة عن طريق دليل الخدمات المتوفر على الموقع االلكتروني لمؤسسة نور دبي.

ل الزيارة 
قب

ل الزيارة
خال

بعد الزيارة
رحـــــلــــة الــــمتعــــامل
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أطلقت مؤسسة نور دبي برنامج وطني للمواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ذوي الدخل المحدود لتوفير التمويل الجزئي او الكامل لعالج امراض العيون. 
يهدف البرنامج للحد من إمكانية اإلصابة باإلعاقة البصرية جراء التأخر في الوصول الى العالج المناسب او عدم القدرة على تحمل تكاليف العالج

05

يحق لجميع مواطني ومقيمي دولة االمارات الذين يعانون من حاالت مرضية وهم من أصحاب الدخل المحدود التقديم لهذه الخدمة
 حيث يتم عمل دراسة للحالة االجتماعية لكل متقدم.

خــــــــــــــدمـــــــــــــــة برنامج العالج داخل الدولة 

األهــــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــــة

الــوثـائق المـــطلوبة

الـــــــــــــــــــنـــــتـــــيــــــــــجـــــة

وسائــــــــل الـــــتقديم

الشروط و األحكام 

وثيقة الهوية الشخصية للمريض.

التقرير الطبي للمريض من مستشفى دبي.

توصية الطبيب.

التكلفة األولية للعالج.

الحـــــــالــــــة االجتـــــمـــــــــاعـــــيـــــة للـــــمــــريـــــض
(عدد األوالد , معيل , كشف الراتب ,عقد االجار).

تكلفة الخدمة: خدمة مجانية. اجراء العملية.    

يشترط أن يكون متلقي الخدمة من مواطني
يشترط أن تنطبق على المريض شروط أو مقيمي دولة االمارات الـــــعربية المتحدة.

الحالة االجتماعية والطــــــبية والتي يتــــــم
تــــــــقييمها عن طريق ادارة الـــــــمؤسسة. تلتـــــزم المؤســـــسة بتنفيذ هذه الــــــخدمة بمــــــا

يتوافق مع سياستها المالية و توافر الميزانية.   

633-800 الرقم المجاني للمؤسسة. 
www.noordubai.ae :الموقع االلكتروني

contact@noordubai.ae :البريد االلكتروني للمؤسسة
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الذهاب الى المستشفى في الوقت المحدد إلجراء العملية.

استكمال نموذج رضا المتعاملين.

االطالع على معلومات هذه الخدمة عن طريق دليل الخدمات المنشور على الموقع االلكتروني لمؤسسة نور دبي.

التعرف على المتطلبات المطلوبة.

إدراج الوثائق و المتطلبات المطلوبة على البريد اإللكتروني للمؤسسة 

احتاج الى اجراء عملية جراحية مجانية للعيون.

ل الزيارة 
قب

ل الزيارة
خال

رحـــــلــــة الــــمتعــــامل

انتظار التبليغ بقبول الحالة و موعد اجراء العملية عبر البريد اإللكتروني أو عن طريق هاتف المؤسسة. 

بعد الزيارة

Contact@noordubai.ae :
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تتيح مؤسسة نور دبي المجال للمؤسسات الحكومية و المنظمات الدولية و الشركات الخاصة و األفراد لرعاية مخيم عالجي دولي تقوم بتنفذة مؤسسة نور دبي . 
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المؤسسات الحكومية (االتحادية والمحلية) , والشركات الخاصة واألفراد والمنظمات الدولية داخل و خارج الدولة.

contact@noordubai.ae :البريد االلكتروني للمؤسسة

خــــــــــــــدمـــــــــــــــة  المخيمات العالجية الدولية المشتركة  

األهــــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــــة

الــوثـائق المـــطلوبة

الـــــــــــــــــــنـــــتـــــيــــــــــجـــــة

وسائــــــــل الـــــتقديم

الشروط و األحكام 

رسالة رسمية من الجهة المانحة.

تنفيذ مخيم عالجي خيري مشترك.

يتم صرف المبالغ المتبرع بها لتغطية تكلفة
تنفيذ المخيم العالجي المتفق عليه.

633-800 الرقم المجاني للمؤسسة. 
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االتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ المخيم (الدولة، التوقيت، الكلفة، عدد المستفيدين,
وسائل التواصل االجتماعي و األخبار الصحفية،...). 

استالم التقرير الشامل لنتائج المخيم العالجي.

االطالع على معلومات هذه الخدمة عن طريق دليل الخدمات المنشور على الموقع االلكتروني لمؤسسة نور دبي.

التعرف على المتطلبات المطلوبة.

ارسال رسالة رسمية عبر البريد اإللكتروني للمؤسسة أو االتصال بهاتف المؤسسة المجاني.

اتطلع (مؤسسات-أفراد) للتبرع و لرعاية احدى مخيمات العالجية الدولية لنور دبي.

ل الزيارة 
قب

ل الزيارة
خال

إستالم تقرير مالي تفصيلي عن المصروفات المالية خالل المخيم.

استكمال نموذج رضا المتعاملين.

انتظار الرد على البريد االلكتروني ليتم تنسيق و تحديد اجتماع يتم فيه تقديم عرض جميع التفاصيل الخاصة
بتنفيذ المخيم (الدولة، التوقيت، الكلفة، عدد المستفيدين،...).

بعد الزيارة

تسليم المبلغ عن طريق شيك باسم مؤسسة نور دبي أو عن طريق حوالة بنكية الى حساب مؤسسة نور دبي.

رحـــــلــــة الــــمتعــــامل



0907

تمكن هذة الــــــخدمة المؤسسات الوطنية و الدولية ذات اإلهتمام المشترك من الحصول على إستشــــــــارات
 متخصصة  للخروج بخطة تنفيذية شاملة للمشروع المطلوب تنفيذه مع دراسة إمكانية التنفيذ المشترك 
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يحق لجميع المؤسسات الوطنية و الدولية ذات اإلهتمام المشترك التقدم للحصول على هذة الخدمة.

contact@noordubai.ae :البريد االلكتروني للمؤسسة

خــــــــــــــدمـــــــــــــــة تطوير و دعم البرامج الوطنية و العالمية لمكافحة العمى 

األهــــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــــة

الــوثـائق المـــطلوبة

الـــــــــــــــــــنـــــتـــــيــــــــــجـــــة

وسائــــــــل الـــــتقديم

الشروط و األحكام 

تقديم دراسة كامله و خطة تنفيذية للمشروع. 
تنفيذ مشـــــــــــــــــــروع وطني/دولي

كة مع مــــؤسسة نور دبي.  بالشرا

رسالة رسمية من الجهة الطالبة توضح البلد /اإلقليم/ المنطقة  الذي سيقام به المشروع

 بيانات أو إســــــــتبيانات توضح إحــــصائيات  أمراض العيون و العــــــمى و أســـــبابه ( إذا توفرت) 

أرقام التواصل للشخص/ المؤسسة المعنية بمكافحة العمى في تلك الدولة.  

 رسالة عدم ممانعة و مــــــوافقة أمنية من
 حكومة الدولة التي سيقام بها المشروع.

يــشترط لتنفيذ المشاريع الدولية ان تكون الدول المستفيدة من الدول التي تشير إحصائيات
 منظمه الصحة العالمية بإرتفاع نسب أمراض العيون فيها و بموافقة حـــكومة دولة  اإلمــــارات.  

633-800 الرقم المجاني للمؤسسة. 
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الخروج بخطة عمل محددة للمهام و االطار الزمني و الموارد الالزمة لتنفيذ المشروع الدراسة.

استالم التقرير الشامل لنتائج النهائية للدراسة أو المشروع.

االطالع على معلومات هذه الخدمة عن طريق دليل الخدمات المنشور على الموقع االلكتروني لمؤسسة نور دبي.

التعرف على المتطلبات.

ارسال رسالة رسمية  أو رسالة عدم ممانعة من الدولة المزمع تنفيذ الدراسة / المشروع فيها إلى جانب
عرض تقديمي يلخص فكرة المشروع أو مخرجات الدراسة المنشودة عبر البريد اإللكتروني للمؤسسة.

التطلع لتنفيذ دراسة معينة – مشروع مشترك مع مؤسسة نور دبي.

ل الزيارة 
قب

ل الزيارة
خال

إستالم تقرير مالي تفصيلي عن المصروفات المالية خالل تنفيذ الدراسة أو المشروع.

استكمال نموذج رضا المتعاملين.

انتظار الرد على البريد االلكتروني ليتم تنسيق و تحديد اجتماع لمناقشة جميع التفاصيل.

االتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ المخيم (الدولة، التوقيت، الكلفة، عدد المستفيدين،
وسائل التواصل االجتماعي و األخبار الصحفية،...). 

بعد الزيارة

توقيع مذكرة التفاهم النهائية.

البدء بتنفيذ المشروع أو الدراسة.

رحـــــلــــة الــــمتعــــامل


