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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.

سيركل كافيه
 استمتع بخصم 25% على 

الفاتورة اإلجمالية في كافة فروع 
سيركل كافيه.

 الموقع: دبي وأبوظبي .*

مطعم ميسون باغاتيل
تمتع بالوجبات الفرنسية 

الشهية، واحصل على خصم 
30% على إجمالي الفاتورة  
في مطعم ميسون باغاتيل.

الموقع: داون تاون دبي.*

فندق والدورف أستوريا 
رأس الخيمة

تمتع بخصم 10% على أسعار 
الغرف شاملة وجبة اإلفطار.

الموقع: رأس الخيمة .*

* تطبق الشروط واألحكام.

البرنامـــــــج 	  إدارة »امتيــــــازات« ورعــــاة 
يستعرضون خالل زياراتهم للوزارات والجهات 
االتحادية أبرز مالمح البرنامج وأهدافه، وآلية 
تفعيل تطبيقه الذكي، وسبل االستفادة من 

العروض التي يقدمها للموظفين.

أظهرت نتائج اســتبيان مدى رضا المتعاملين عن برنامــج “امتيازات” الذي 	 
أطلقته الهيئة الشهر الفائت رغبة المشاركين بإضافة فئات ومجاالت جديدة 
ضمن البرنامج مثل:  )شركات الطيران، وتأمين السيارات، ووكاالت السيارات، 

ومحال المجوهرات، والمؤسسات التعليمية على اختالفها(.
13 الف تحميل لتطبيق “امتيــازات” الذكي Imtiyazat منذ إطالقه في مايو 	 

الماضــي وحتــى بداية أكتوبــر الماضي، في حين وصل عدد مســتخدمي 
التطبيق من موظفي الحكومة االتحادية قرابة 11 ألفًا و500 موظف.

مجموعة ماجد الفطيم الترفيهية
تمتعوا بعروض ترفيهية وبأجواء المتعة والتحدي

من ماجد الفطيم في مارينا مول ومردف سيتي سنتر ومول 
اإلمارات بدبي، واحصلوا على خصم من  20 - 30% في

Orbi Dubai, iFly Dubai, Little Explorers, Yallah Bowling and Sky Trails & Wallah

الموقع: دبي.*

حضانة كيدفيل

احصل على خصم %20 
على رسوم الحضانة.  

الموقع: دبي*

آخـــر األخبـــــــار

العرض الحصريأحدث وآخر العروض

شركاء جدد

عــروض الشهــر

أزياء يارا بن شكر

على   %20 خصم  على  احصل 
مصممة   من  مشترياتك  كافة 
األزيــــاء يــــارا  في  معرضها  

بدبي.  
الموقع:

منطقة دبي للتصميم.*

مركز ميداك الطبي

مميزة  رعاية  على  احصل 
يصل  بخصم  وتمتع  ألسنانك، 
األسنان  عالج  على   %15 إلى 
باإلضافة إلى خصم 30% على 
وجلسة  هوليود.   ابتسامة 
االستخدام  أدوات  مع  تبييض 

في المنزل بــ 999 درهم.
الموقع: دبي. * 

رعاة البرنامج:

عروض سفر
بمناسبة اليوم الوطني

إن كنتم من محبي السفر، يمكنكم االستفادة من الخصومات الحصرية المقدمة من شركات 
السفريات على باقات السفر للعديد من الدول حول العالم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  حمل تطبيق امتيازات لالستفادة من العروض.

يمكنكم الحصـــول على هذه العروض وغيرها،
Imtiyazat عبر تحميل تطبيق »امتيازات« الذكي
Apple Store & Google Play عبـــــــر متجـــــري

موقع
theperfictgift.ae

احصل على خصم 20% عند 
شرائك عبر الموقع اإللكتروني 

*.Imtiyazat باستخدام رمز

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

