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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.
وترمي »الهيئة« من خالل »امتيازات« إلى دعم موظفي 
الرضا  مستويات  ورفع  وتحفيزهم،  االتحادية  الحكومة 
لديهم،  المؤسسي  والوالء  الوظيفية  والتناغم والسعادة 
رؤية  تحقيق  في   ويساعد   إنتاجيتهم،  من  يحسن  ما 
الحكومة  في  البشرية   الموارد  واستراتيجية  اإلمارات، 

االتحادية.

مطاعم فندق أرماني
استمتع بخصم 20% على إجمالي 

الفاتورة  في  جميع مطاعم 
فندق أرماني مع اإلطاللة الخالبة 

على نافورة دبي.  

الموقع: داون تاون- دبي .*

الجابر للنظارات
احصل على خصم 25% على 

العدسات الالصقة و10% على 
نظارات ري بان الشمسية.
الموقع: جميع أفرع الجابر 

للنظارات.*

ياس ووتر وورلد
احصل على خصم 25% على 

بطاقات الدخول لمدينة 
ياس ووتر ورلد في أبوظبي 

مع 3 أفراد من عائلتك أو 

أصدقائك.*

مركز يونيفرسال الطبي
احصل على رعاية مميزة 

ألسنانك، وتمتع بخصم يصل 
إلى 50% على االستشارات 

وعالج األسنان باإلضافة 
إلى خصم 25% على العالج 

التجميلي. الموقع: الشارقة.*

* تطبق الشروط واألحكام.

رعاة  مع  "امتيازات"  فريق  نظم 
البرنامج  زيارات ميدانية ألربع وزارات 
موظفي  لتعريف  اتحادية؛  وجهات 
وأبرز  بالبرنامج،  االتحادية  الحكومة 
استخدام  على  وتدريبهم  مالمحه، 
على  والوقوف  الذكي،  تطبيقه 

مقترحاتهم التطويرية.

انضمام شــركة الصكوك الوطنية كراعي 	 
حصري للبرنامج

تــــم إطــالق استبيــــان على مســتوى 	 
الحكومــة االتحاديــة لقياس مــدى رضا 
المستخدمين عن البرنامــــج، واالستفادة 
مــن مالحظاتهــم عنــد إطــالق المرحلة 

الثانية من التطبيق  

فندق وأجنحة الفيل سيتي ووك
اسعار الغرف تبدأ من 750 درهمًا تشمل 

وجبة اإلفطار واإلنترنت .  الفندق تابع 
لمجوعة فنادق أوتوجراف كولكشن من 

ماريوت العالمية.

الموقع: سيتي ووك دبي.*

األكاديمية األلمانية للرياضة
احصل على خصم 20% على 

رسوم التسجيل لمدة ثالثة أشهر.  
التسجيل منفصل لكل دورة وال 

يتضمن الزي والمواصالت.

  الموقع: دبي.*

آخـــر األخبـــــــار

العرض الحصريأحدث وآخر العروض

شركاء جدد

عــروض الشهــر

ال بيرل- الحبتور سيتي
احصل على خصم 20% على تذاكر دخول عرض البيرل الشهير، 

والمقدم من مجموعة الحبتور.

الموقع: فندق ويستين دبي بمدينة الحبتور - دبي.*

سكي دبي
تمتعوا باألجواء الثلجية الباردة في مول اإلمارات مع عرض سكي 

دبي مقابل 140 درهمًا فقط على حصص تزلج استكشافية. 
وساعتان من التزلج على المنحدر الثلجي مقابل 140 درهمًا 

لألطفال، و 160 درهمًا للكبار. * 

يمكنكم الحصول على هذه العروض وغيرها، عبر تحميل تطبيق
Apple Store & Google Play عبر متجري Imtiyazat امتيازات« الذكي«

رعاة البرنامج:

نصـائــــــح
يمكنك الحصول على رمز الخصم من مزود الخدمة 	 

)المطاعم أو الفنادق أو متاجر  البيع بالتجزئة(

سجل بريدك اإللكتروني الرسمي في التطبيق الذكي، 	 
وليس الشخصي


