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تعد مبادرة الخصومات الخاصة بموظفي الحكومة االتحادية 
"امتيازات"، واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية –ذات األبعاد 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  االقتصادية- على مستوى دولة 
حيث أخذت الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية على 
عاتقها مسؤولية التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع 
الحكومة  موظفي  لمنح  معها؛  شراكات  وتوقيع  الخاص، 
االتحادية وعائالتهم خصومات خاصة 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 من أبو ظبي موتور على 
سيارات من مختلف طرز BMW باإلضافة إلى عروض خاصة على 

بعض الخدمات، بما فيها خدمات ما بعد البيع.  العرض يسري في 

صاالت عرض محددة في أبوظبي.*

احصلوا على خصم يصل إلى 20% من مجموعة باريس غاليري 
على الماركات العالمية من إكسسوارات وعطور ات ومنتجات 

تجميل في أفرع باريس غاليري المنتشرة في الدولة. *

أحدث وآخر العروض

العرض الحصري

شركاء جدد

عــروض الشهــر

واستمتع  دبي  تاون  داون  رينيسانس  فندق  في  ضيفًا  كن 
بعرض خاص على أسعار الغرف ابتداء من 825 درهمًا.  العرض 

يشمل بوفيه اإلفطار اليومي، وخدمات أخرى. *

من  درهم   3000 إلى  يصل  خصم  على  واحصل  القيادة  باختبار  قم 
باقات  على  ستحصل  وأيضًا  المستعملة.   السيارات  شراء  سعر 
الفطيم  أفرع  في  يسري  العرض  درهمًا.    199 من  ابتداء  الصيانة 

أوتومول المنتشرة في الدولة. *

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

رعاة البرنامج:

 تحب التحدي! اشترك في نادي رايز 
للياقة واحصل على 20% خصم على باقات 

االشتراك الجماعي واالشتراك الشهري.  
يجب التسجيل عبر الموقع اإللكتروني قبل 

الحضور. *

تسوق في متاجر  2XL المنتشرة في 
الدولة واحصل على خصم 20% على كافة 

المنتجات غير المشمولة بالخصومات. *

احصل على إطاللة مميزة واستمتع بخصم 
20% على جميع منتجات بورش ديزاين من 

مجموعة بن هندي لألزياء المنتشرة في 

الدولة. *

احصلي على خصم 30% على كافة 
الخدمات والعالجات والجراحات التجميلية 

في عيادة جونكيرا الطبية. *

استمتع بأسعار غرف تبدا من 550 درهمًا 
في فندق شيراتون مول اإلمارات.  

العرض يشمل بوفيه اإلفطار اليومي، 

وخدمات أخرى. *

نظموا اجتماعاتكم وحفالت االستقبال 
والفعاليات الخاصة وحفالت العشاء في 

أجواء مذهلة في ياس ووتر وورلد واحصلوا 

على خصم 30% على أسعار الخدمات. *
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