
ديسمبر  2017 النشرة اإللكترونية لبرنامج امتيازات  العدد)4(

تعد مبادرة الخصومات الخاصة بموظفي الحكومة االتحادية 
–ذات  المجتمعية  المبادرات  أكبر  من  واحدة  »امتيازات«، 
العربية  اإلمارات  دولة  مستوى  على  االقتصادية-  األبعاد 
البشرية  للموارد  االتحادية  الهيئة  أخذت  حيث  المتحدة، 
مؤسسات  مع  التنسيق  مسؤولية  عاتقها  على  الحكومية 
لمنح  معها؛  شراكات  وتوقيع  الخاص،  القطاع  وشركات 
خاصة  خصومات  وعائالتهم  االتحادية  الحكومة  موظفي 

واستثنائية على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.
موظفي  دعم  إلى  »امتيازات«  خالل  من  »الهيئة«  وترمي 
الرضا  مستويات  ورفع  وتحفيزهم،  االتحادية  الحكومة 
لديهم،  المؤسسي  والوالء  الوظيفية  والسعادة  والتناغم 
ما يحسن من إنتاجيتهم، ويساعد  في  تحقيق رؤية اإلمارات، 

واستراتيجية الموارد البشرية  في الحكومة االتحادية.

* تطبق الشروط واألحكام.

فريــق »امتيــازات« يواصــل زياراتــه التعريفيــة بالبرنامج 	 
للوزارات والجهات االتحادية.

 	 Imtiyazat 14 ألــف تحميــل لتطبيــق »امتيــازات« الذكــي
منــذ إطالقــه في مايــو الماضــي، في حيــن وصل عدد 
مســتخدمي التطبيق مــن موظفي الحكومــة االتحادية 

قرابة 13 ألف مستخدم.

شــبكة OSN تنضم إلى رعاة »امتيازات« الرئيســيين، 	 
وتقــدم خصم 15% على رســوم االشــتراك، باإلضافة 
إلى عــروض منوعــة وحصريــة لموظفــي الحكومة 

االتحادية مثل:
الحصول على باقة Ultimate Entertainment مجانًا عند 
 Entertainment GetStarted االشتـــــراك في باقــــات

*.Ultimate Movies و Movies و

أبناء العارف للسفريات
عروض حصرية على باقات 

السفر والسياحة والعالج 

تشمل التذاكر والفنادق. *

مشاريع قرقاش
عروض حصرية على مجموعة من أحدث طرازات 

مرسيدس – بنز، تم تجهيزها بالعديد من 
خيارات السالمة لتوفر لك تجربة آمنة وممتعة.  
هذا العرض يشمل باقة الخدمة الشاملة لمدة 

3 سنوات أو 45,000 كم )أيهما يأتي أواًل(**. *

آخـــر األخبـــــــار

العرض الحصريأحدث وآخر العروض

شركاء جدد

عــروض الشهــر

عرض آيفون إكس
من اتصاالت

احصل على
جهاز آيفون إكس الجديد
مقابل 185 درهمًا شهريًا

و 64 جيجا من اتصاالت.

تتوفر  عروض أخرى للجهاز.*

مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية

استمتع بقراءة مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية على مدار  عام 
كامل فقط بسعر 110 دراهم. * 

العروض  هذه  على  الحصول  يمكنكم 
تطبيـــــق تحميـــــل  عبر  وغيرهـــــا، 
Imtiyazat الذكـــــي  »امتيـــــــازات« 

رعاة البرنامج:

مطعم ميدلي
استمتع بقائمة متنوعة من 

المأكوالت العالمية واحصل على 
خصم 50% في فندق بولمان 

كريك ديرة سيتي سنتر .*

مركز الشريف للعيون
استمتع بخصم 25% على 

جميع عالجات العين في 

المركز.*

فندق جي دبليو 
ماريوت ماركيز  دبي
استمتع بإقامة مميزة أنت 

وأفراد أسرتك مع أسعار غرف 
تبدأ من 800 درهم شاملة 

وجبة اإلفطار.*

يوروب كار
لتأجير السيارات

احصل على خصم %15 
على كافة السيارات التي 

يتم استئجارها عبر الموقع 

اإللكتروني. *
الموقع:

www.europcar-abudhabi.com

https://twitter.com/FAHR_UAE
https://www.instagram.com/fahr_uae/
https://www.fahr.gov.ae/Portal/ar/home.aspx
https://www.youtube.com/user/FAHR2011

