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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.

عرض أمان للتأمين
احصل على أسعار خاصة وخصائص وخدمات إضافية عند تأمين 

سيارتك لدى أمان للتأمين. *

حضانة بريتيش اوركارد
ادفع 2،250 درهم شهريًا في فروع الحضانة في كل من دبي 

والشارقة،  و2500 درهم في فروع أبو ظبي. يسري العرض ألي 

فرع غير حكومي ويخضع لتوفر األماكن. *

أحدث وآخر العروض

العرض الحصري شركاء جدد

عــروض الشهــر

فالي دبي تقدم خصم 10% على أسعار التذاكر

رجال  ودرجة  السياحية  الدرجة  على   %10 بخصم  استمتع 
األعمال في السفر من دبي إلى جميع وجهات طيران فالي 

دبي.  يشمل العرض جميع أفراد األسرة *
وال يشمل الخدمات اإلضافية مثل الوجبات واألمتعة اإلضافية 

وخدمات أخرى.  الحجز يشمل تذاكر الذهاب والعودة.  

نادي دبي للسيدات
لالشتراكات  خاصة  أسعار 
من  تبدأ  النادي  في  السنوية 
باإلضافة  شهريًا،  درهم   1200
جميع  على  خصم   %20 إلى 

خدمات األصالة سبا. * 

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

رعاة البرنامج:

Slim’n Lite طعام صحي من
اشترك في باقة »جورميه سليم« لمدة 

20 يومًا واحصل على يومين مجانًا 
باإلضافة إلى استشارة غذائية واحدة و 

فرصتين للمتابعة المجانية. 

منتج ميرامار العقة الساحلي
استمتع بخصم يصل إلى 15% على الغرف 

في األيام العادية، و10% في العطالت 
الرسمية وإجازات نهاية األسبوع.  

مطعم آشاز
استمتع بنكهات غنية من ربوع شمال غرب 

الهند في جميع فروع مطعم آشاز في 
الدولة، واحصل على خصم 25% على 

فاتورتك النهائية.

تاليس سبا جميرا زعبيل سراي
احصل على خصم 20% على جميع خدمات 

المنتجع الصحي مع االستخدام المجاني 
لمرافق المنتجع، واستخدام مجاني 

لمرافق السبا مع كل عملية شراء للخدمة.  
يمكنك االستمتاع بالعرض بصحبة مرافق. 

مركز أكاسيا الطبي
اآلن يمكنك االستمتاع بكافة خدمات مركز 
أكاسيا مع أسعاره المغرية على  عالجات 

األسنان وخدمات التجميل.

شيف كورنر كيترنغ
يمكنك اآلن االستمتاع بخصم 10% على 
جميع قوائم الطعام.  يقدم شيف كورنر 

كيترنغ لعمالئه خدمة الضيافة لتقديم 
بوفيهات الزفاف، واجتماعات األعمال 

والمناسبات.

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

