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بموظفــي  الخاصــة  الخصومــات  مبــادرة  تعــد 
ــر  ــن أكب ــدة م ــازات«، واح ــة »امتي ــة االتحادي الحكوم
المبــادرات المجتمعيــة –ذات األبعــاد االقتصاديــة- 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــتوى دول ــى مس عل
حيــث أخــذت الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية 
ــع  ــيق م ــؤولية التنس ــا مس ــى عاتقه ــة عل الحكومي
وتوقيــع  الخــاص،  القطــاع  وشــركات  مؤسســات 
شــراكات معهــا؛ لمنــح موظفــي الحكومــة االتحاديــة 
علــى  واســتثنائية  خاصــة  خصومــات  وعائالتهــم 

أســعار الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا.
وترمــي »الهيئــة« مــن خــالل »امتيــازات« إلــى دعــم 
موظفــي الحكومــة االتحاديــة وتحفيزهــم، ورفــع 
مســتويات الرضــا والتناغــم والســعادة الوظيفيــة 
مــن  يحســن  مــا  لديهــم،  المؤسســي  والــوالء 
إنتاجيتهــم، ويســاعد  فــي  تحقيــق رؤيــة اإلمــارات، 
الحكومــة  فــي  البشــرية   المــوارد  واســتراتيجية 

االتحاديــة.

ميراس
مقابل 145 درهمًا، استمتع 

بـ هب زيرو و بالي! تاون وذا 
جرين بالنت. 

الموقع: سيتي ووك دبي.*

أونلي روزز
استمتع بخصم 25% على 

منتجات اونلي روزز.
الموقع: أفرع دبي 

وأبوظبي.*

كافيه بزة
استمتع بخصم 25% من 

إجمالي الفاتورة في كافيه 
بزة.

الموقع: سيتي ووك دبي.*

مركز أوريس لطب األسنان
تمتع بخصم يصل إلى 40% على 
االستشارات العامة والمتخصصة

الموقع: منطقة جميرا ، 

منطقة مردف - دبي.*

* تطبق الشروط واألحكام.

هذا العرض مقدم فقط من دناتا للسفريات.*

عقد فريق »امتيازات« 
مؤخرًا ورشة تعريفية 

لموظفي الهيئة حول 
أهداف »امتيازات«، 

وآلية استخدام 
تطبيقه الذكي، وطرق 
االستفادة من العروض 

التي يتضمنها.

اعتبارًا من سبتمبر سيبدأ فريق 
»امتيازات« بتنظيم زيارات ميدانية 

للوزارات والجهات االتحادية؛ 
لتعريف موظفي الحكومة االتحادية 

بالبرنامج، وأبرز مالمحه، وتدريبهم 
على استخدام تطبيقه الذكي، 

والوقوف على مقترحاتهم 
التطويرية.

عالم فيراري أبوظبي 
احصل على خصم 25% على 

بطاقات الدخول لعالم فيراري 
أبوظبي

استفد من هذا العرض مع ثالثة 

أشخاص من العائلة أو األصدقاء.*

فندق البيتا، دبي باركس اند ريزورتس 
تبدأ أسعار الغرف من 610 دراهم لليلة الواحدة، 

شاملة وجبتي اإلفطار والعشاء، مع خصم %25 على 
السبا، و دخول مجاني يوميًا إلى المنتزهات التالية:

آخـــر األخبـــــــار

العروض الحصريةأحدث وآخر العروض

شركاء جدد

عــروض الشهــر

فنادق مدينة جميرا
أسعار غرف تبدأ من 900 درهم في الليلة!

شاملة اإلفطار.  العرض ساري حتى 30 سبتمبر 2017.*

منتجع وسبا جزيرة المرجان، رأس الخيمة
ابتدَا من 499 درهم شاملة اإلفطار. أيضًا خصم 20% في مطاعم 

الليوان، وزيتونة، والفورنو، والمجلس وخصم 20% في المار سبا. * 

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

رعاة البرنامج:

.)MOTIONGATE, Bollywood Parks, LEGOLAND & Water Park, Dubai(

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

