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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.

* تطبق الشروط واألحكام.

استمتع بخصومات وأسعار حصرية على الطرز المختلفة من 
سيارات شيفروليه وجي إم سي 2018  في جميع صاالت العرض 

المنتشرة في الدولة. *

استمتع بالضيافة األلمانية في قلب دبي واحصل خصم  20% على 
أسعار الغرف و 25% على أسعار األجنحة.  العرض يشمل بوفيه 
اإلفطار اليومي، وخدمات أخرى. وأيضًا احصل على خصم %25 

على جميع المطاعم في الفندق .*

أحدث وآخر العروض

العرض الحصري

شركاء جدد

عــروض الشهــر

احصــــل على خصـــم يصـــــل إلى 20% علـى الساعـــــات 
يسري  واألقالم.  الشمسية  والنظارات  واإلكسسوارات 
العرض على عالمات تجارية مختارة في الفروع التالية: دبي 

مول ومول اإلمارات وياس مول.*

لألطفال  المدرسية  الرسوم  على   %30 خصم  على  احصل 
حتى عمر  4 سنوات ونصف.*

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

رعاة البرنامج:

خصم 20% على جميع منتجات فيراري في 

جميع فروعه المنتشرة في الدولة.*

احصلي على خصم 25% على خدمات 
المركز ، باإلضافة إلى استشارة مجانية 

على عالجات الليزر وعالجات األسنان 

وتخفيض الوزن.*

اشتر 3 إطارات كونتيننتال واحصل على 
1 مجانًا في مراكز الخدمة المنتشرة 

في الدولة.   يسري العرض حتى نهاية 

مارس. *

استمتع بتناول أفضل شاورما غورميه 
فاخرة في دبي واحصل على خصم %20 

على جميع الطلبات. *

الكندي للسيارات

فندق شتيجنبرجر  دبي

احصل على خصم 30% على خدمات صيانة 
أجهزة التكييف والتركيب وعقود الصيانة 

السنوية.*

إيزي أي سي ألنظمة تكييف الهواء

احصل على خصم 10% على طلبات الزهور 

و 5% على خدمات الطعام.*

ذا وايت بوتيك

 واتش غاليري

حضانة رين دروبس

مطعم شاورمي

 كلينكا جويل للتجميل

اإلماراتية لإلطارات العالمية

متجر فيراري
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