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يعد برنامــج الخصومات الخــاص بموظفي الحكومة 
االتحاديــة »امتيــازات« أحــد المبــادرات التحفيزيــة 
االســتراتيجية للهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية 
الحكوميــة، حيــث أطلقتــه فــي العــام 2011 خدمًة 

لموظفي الحكومة االتحادية وعائالتهم.

ويعتبر »امتيازات« واحدًا مــن أكبر المبادرات الخاصة 
بمكافــأة موظفي حكومــة دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة، إذ تنســق »الهيئة« بموجبه مع مؤسسات 
وشــركات القطاع الخاص التجارية والخدمية، وتوقع 
شــراكات معهــا؛ لمنــح خصومــات ومزايــا خاصــة 

لموظفي الحكومة االتحادية وعائالتهم.
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تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية االتحادية

رفع 

اإلنتاجية

التوفير على 

الموظفين

رفع مستويات 

الرضا والتناغم

تعزيز الوالء 

المؤسسي 

تحقيق السعادة 

واإليجابيـــــــــة

تحفيز 

الموظفين

تهدف الهيئة االتحادية للموارد 
البشرية الحكومية من »امتيازات« إلى:

أهداف »امتيازات«
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تخدم »امتيازات« أكثر من

تسعى مبادرة »امتيازات« إلى تغطية كافة قطاعات 
األعمــال التجاريــة والخدميــة على مســتوى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة؛ لتحقيق الشــمولية، وأكبر 
فائــدة للمســتفيدين، وتغطي حتــى اآلن مجموعة 

قطاعات منها:

يعملون في

100,000
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موظف

وزارة وجهة اتحادية

المستفيدون

القطاعات 

الطيران

قاعات المناسبات

مجوهرات

خدمات لوجستية

السيارات

مطاعم

منافذ سلع استهالكية
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تفعيــاًل للمبــادرة حولتهــا »الهيئة« إلــى تطبيق 
ذكي Imtiyazat يمكن المستخدمين »في أي زمان 

ومكان« من االطالع على: 

قائمة الشركات	 

عناوينها	 

نسب الخصومات 	 

أحدث العروض	 

طريقة الحصول عليها	 

االســتخدام،  وســهل  تفاعلــي   Imtiyazat تطبيــق 
وباللغتيــن )العربية، واإلنجليزيــة(، وباإلمكان تحميله 
من متاجــر )Google Play & APP Store(، والدخول إليه 
باســتخدام البريــد اإللكتروني الرســمي للموظف، 

وفق الخطوات الموضحة في الصفحات التالية:

مثال:
hamad@fahr.gov.ae
@moe.gov.ae
@moh.gov.ae

تطبيق ذكي
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 )iOS & Android( التطبيــق متوفــر علــى نظامــي
  )App Store & Google Play( ويمكنك تحميله من متاجر
والبحث عن التطبيق بكتابة Imtiyazat  في خانة البحث 

باللغة االنجليزية

طريقة تحميل التطبيق 
الذكي لــــ »امتيازات«
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1 - اختيار اللغة

الخطوات:

2 - إدخــــال البريـــــــد 
اإللكترونــي الرسمي 
للموظف وليس البريد 

الشخصي
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3 - تحقق من بريدك 

حيــث  االلكترونــي، 
ستصلــك رسالـــــة 
تتضمن رمز التعريف 
الشخصـــــي.  مــــا 
عليــك إال أن تدخـــل 
والمكون  الرمز  هذا 
لتفعيل  ارقام   6 من 

التطبيق

4 - قـم بتعبئة بياناتــك 

الشخصيـة مثل االسم، 
رقــم الهاتف المتحرك 

ونوع الجنس
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1 - اختيـــــــار “جميـــــع 
العروض” من القائمــــة

االستفادة من عروض برنامج »امتيازات«

2 - الضغــط على الفئة 

المطلوبة
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تفاصيـــل  قـــــراءة   -  3

العــرض.  إذا عجبـــــــك 
العــرض، اضغـــط على 
علــى  “احصــل  خانــة 

العرض”

4 - ستظهــــــر لـــــــك 

بطاقتــــك الشخصيــــة 
على الشاشــــة.  يرجى  
لموظـــــــف  إظهارهـا 

المحل
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5 - ســيقوم موظــف المحل بتزويــدك برمز 

لتفعيل الخصم
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5. The sales person will provide you with a code 
to activate the discount
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3. Read the details of 
the offer. If you like 
the offer, Click the 
“Redeem” box

4. Your Profile ID will 
appear on the screen. 
Please show the screen 
to the sales employee

12



1. Select “All 
Offers” from the 
menu

How to benefit from 
Imtiyazat Program:

2. Click on your 
favorite category
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4. Set up your profile 
by entering your 
Name, Mobile Number 
and Gender

3. Enter the verification 
code:  Check your 
email, where you will 
receive a message with 
the verification code. 
You need to enter 6 
Numbers to activate the 
application
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1. Choose the 
language

Steps:

2. Enter the official 
email ID not the 
personal email ID

9



The App is available on iOS & Android and can 
be downloaded from (App Store & Google Play).   
Search for the application by typing Imtiyazat in 
the search box in English.

How to download 
Imtiyazat Smart App
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To enforce Imtiyazat initiative, FAHR has 
developed a smart application that enables users 
- anytime, anywhere - to view:

Imtiyazat Smart App is available in both 
Languages (Arabic and English) , available on 
(iOS & Android) and can be downloaded from 
(App Store & Google Play).   Imtiyazat App can 
be access by using the official email of the federal 
government employee, according to the steps 
shown on the following pages:

For example:
hamad@fahr.gov.ae
@moe.gov.ae
@moh.gov.ae

• List of companies
• Addresses
• Discounts

• Latest offers 
• How to redeem 

the offer

Smart Application
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Serves Imtiyazat  more than

Working in

employees

ministries and federal entities

Imtiyazat initiative seeks to cover all 
business and service sectors across 
the UAE to achieve inclusiveness and 
acquire the best benefits to the federal 
government employees. Currently it 
is covering the following range of sectors:   

Cars Jewelry Hotels

Restaurants

General Trading

Travel and Tourism

Logistic Services

Beneficiaries

Imtiyazat Privileges:
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Through Imtiyazat FAHR aims 
to support and motivate federal 

government employees: 

Stimulate 
employees

Savings
on staff

Increasing 
Productivity 

Strengthening 
institutional loyalty

Raising levels of
satisfaction and harmony

Implementation of the Federal Human Resources Strategy

Achieving happiness
and positivity

Imtiyazat Objectives :

5
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The Federal Government Employees’ Privileges 
Program “Imtiyazat “ is one of the strategic 
motivational initiatives of Federal Authority 
of Government Human Resources, that was 
launched in 2011 for the federal government 
employees and their families.

Imtiyazat is one of the largest privileges program 
for the employees of the UAE federal government. 
FAHR took the initiative to coordinates with 
the private sector institutions and companies in 
order to provide special discounts and benefits to 
federal government employees and their families.
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@FAHR_UAE 
info@fahr.gov.ae
www.fahr.gov.ae

Privileges Program
for Federal Government Employees 

Call Center 600525524
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