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امتيازاتالخصومات برنامج الرضا العام عن العروض املقدمة ل

و الفئات املستهدفةالردود

الحكومة االتحاديةجميع موظفي الفئة املستهدفة

383 حجم العينة املستهدفة

813 عدد الردود لالستبيان

2018/ديسمبر/12: اإلطالقتاريخ
2018/ديسمبر/27: تاريخ اإلغالق

ن إطالق و اغالق االستبياتاريخ

80%

70%

81%

56%

81%
85%

201520172018

"امتيازات“ضمن برنامج الخصومات الرضا العام عن العروض املقدمة 

املستهدف  املحقق
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امتيازاتفئة املتعامل في تطبيق 

(وزارة)جهة اتحادية #

145وزارة الصحة ووقاية املجتمع1

192وزارة التربية والتعليم2

81وزارة العدل3

53وزارة تنمية املجتمع4

31وزارة التغيير املناخي والبيئة5

22وزارة املالية6

12وزارة االقتصاد7

8وزارة الخارجية والتعاون الدولي8

6وزارة تطوير البنية التحتية9

5وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني10

5وزارة الطاقة11

3وزارة الدولة لشؤون الشباب12

3وزارة الدولة للتسامح13

2وزارة الداخلية14

1وزارة الدفاع15

569اإلجمالي

(هيئة)جهة اتحادية #
85الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء1

51ةالهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومي2

29جامعة اإلمارات 3

14مواصالت اإلمارات 4

11جامعة زايد5

7ريةالهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبح6

8هيئة التأمين7

7الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة8

5برنامج الشيخ زايد لإلسكان9

4صندوق الزكاة10

3الهيئة االتحادية للجمارك11

2الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء12

2املجلس الوطني لإلعالم13

2هيئة اإلمارات للمواصفات و املقاييس14

2الهيئة الوطنية للمؤهالت15

2هيئة اإلمارات للهوية و الجنسية16

2كليات التقنية العليا17

2الهيئة االتحادية للضرائب18

2املجلس األعلى للتركيبة السكانية19

1الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف20

1مؤسسة اإلمارات العقارية21

1هيئة تنظيم قطاع االتصاالت22

1االتحاد للمعلومات االئتمانية23

244اإلجمالي

جهة اتحادية مشاركة38
موظف مشارك813

جهة اتحادية 

(هيئة)

244

30%
جهة اتحادية 

(وزارة)

569

70%

فئة املتعامل 
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افية للمشاركين املعلومات  الديموغر

انثى

498

61%

ذكر

315

39%

الجنس

االمارات العربية 

املتحدة

595

73%

مقيم 

218

27%

الجنسية 

اللغة 

العربية

769

95%

اللغة 

االنجليزية

44

5%

لالتواصما هي اللغة املفضلة لديك في 

مع الهيئة؟
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افية للمشاركين املعلومات  الديموغر

أبو ظبي

145

18%

دبي

190

23%

الشارقة

169

21%

عجمان

70

9%

رأس الخيمة

101

12%

أم القيوين

30

4%

الفجيرة

108

13%

(اإلمارة)العمل مكان 

25أقل من 

22

3%

45-25

589

72%

فما فوق 45

202

25%

الفئة العمرية
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ين اللغة وقنوات التواصل املفضلين لدى املوظف

395

183

86

54

23

17

البريد االلكتروني

املوقع االلكتروني للهيئة

مجلة املوارد البشرية

اقع التواصل االجتماعي للهيئة مو

الصحف و املجالت

خالل مشاركتي في فعاليات الهيئة

"  تيازاتام"القنوات التي تعرفت من خاللها على برنامج / ما هي الوسيلة

ومبادرات الهيئة املختلفة؟

اللغة العربية

769

95%

اللغة االنجليزية 

44

5%

ما هي اللغة املفضلة لديك في التواصل مع الهيئة؟

 758الوسائل/بلغ مجموع القنوات: مالحظة
ً
اختيار اكثر من قناة لكل مشاركإلمكانية نظرا
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ازاتاملعرفة بالتطبيق واجمالي الذين حملوا تطبيق امتي

"App Store/"نعم

296

56%

"Google play/"نعم

157

29%

ال 

78

15%

تاجر من امل" امتيازات"هل قمت بتحميل التطبيق الذكي 

اإللكترونية املختلفة؟

علىاءبنامتيازاتلبرنامجالذكيالتطبيقتحميلعدمأسبابتوضيحتم:مالحظة
فيمشارك،78عددهموالبالغ(ال)بـأجابواالذيناملشاركينقبلمناملوضحةاألسباب
...التاليةالشريحة

نعم

530

65%

ال

281

35%

هل لديك فكرة عن برنامج الخصومات الخاص

؟(امتيازات)بموظفي الحكومة االتحادية 

، وعليه تم تمت 530( نعم)بـ أجابوا عدد املشاركين الذين بلغ : مالحظة
التطبيق اإلجابة على السؤال املوضح في الرسم البياني املجاور حول تحميل

من املتاجر اإللكترونية املختلفة 
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أسباب عدم القيام بتحميل تطبيق امتيازات

الخصومات غير 
مفعلة في األفرع 

واملتاجر في 
منطقة دبا 
الفجيرة

منع الهيئة العامة 
للشؤون اإلسالمية
من استخدام 

موظفيها لتطبيق 
امتيازات

عدم توفر 
الخصومات في 
املناطق املجاورة 
إلمارة الشارقة

عدم االهتمام 
بالخصومات 

املقدمة

أغلب 
الخصومات 
حول الفنادق 
وهي خارج إمارة 
رأس الخيمة

عدم وجود تنوع في 
العروض

عدم وجود 
مصداقية

طريقة استخدام 
الخصومات غير 

واضحة

العروض ال تغطي 
األساسيات

عدم وجود 
توعية بالبرنامج

عدم وجود 
بطاقات للموظف

تمركز 
الخصومات في 

إمارة دبي

يمكن الحصول 
على الخصومات 
املقدمة عن 
طريق األهل 
واألصدقاء

كثرة البرامج 
والتطبيقات
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متيازاتاتطبيق أسباب عدم استخدام 

لم يقدم املتجر الخصم املذكور في التطبيق

نالطيراالفنادق و حجوزات راتمركز تأمين السيا يمركز أجياد الطب

124

110

18

13

12

لم أجد عروض امتيازات مناسبة لي

نسب الخصومات غير مناسبة

عدم حداثة العروض املقدمة

لم أتمكن من استكمال عملية التسجيل

طبيقلم يقدم املتجر الخصم املذكور في الت

التطبيق الذكي امتيازاتما هي أهم أسباب عدم استخدام 

(بدون تكرار)املتاجر التي لم تقدم الخصومات من قناة لكل مشاركيتيح هذا السؤال إمكانية اختيار أكثر : مالحظة
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الرضا عن التطبيق الذكي المتيازات

80%

69%

83%
79% 79%

71%

85%
80%

75%

عملية التسجيل ضمن التطبيق 

واضحة وسهلة

ضح تصنيف العروض على التطبيق وا

ومناسب

ل كان استخدام التطبيق في الحصو 

على العرض سهل ومناسب

بشكل عام الخصومات املقدمة عبر 

امتيازات مناسبة

ما مدى رضاك عن التصميم الجديد 

للتطبيق 

املحاور امتيازات حسب الرضا العام عن برنامج 

2017 2018

سؤال جديد وال 
بقةيتضمن نتائج سا
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عروض امتيازاتاالستفادة من 

نعم

147

32%

ال 

306

68%

هل استفدت من العروض املقدمة ضمن امتيازات

67

54

51

39

39

2

مطاعم

ترفيه 

فنادق

خدمات

تسوق 

إتصاالت 

ما هو نوع العرض الذي استفدت منه عن طريق امتيازات؟

من قناة لكل مشاركيتيح هذا السؤال إمكانية اختيار أكثر : مالحظة ، وعليه تم تمت اإلجابة على 147( نعم)بـ أجابوا عدد املشاركين الذين بلغ : مالحظة
االسؤال املوضح في الرسم البياني املجاور حول نوع العروض املستفاد منه
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الشركات املقدمة للخصم

نعم 

125

85%

ال

22

15%

كان لدى مقدمي الخصم من الشركات العارضة فكرة 

قواضحة عن كيفية التعامل مع العرض من خالل التطبي
اسماء العروض املقدمة من الشركات املقدمة للخصم

دبيفالي سكاي دبي

اتصاالت كالرنس

أوربي صيدلية ميديسينيا

سكيتشرز  داماس

فيرساتش يبالزو فندق فنادق هوم سنتر

IMG world مطعم بزة

كيفيةنعواضحةفكرةلديهاليسالتي(تكرارغير من)الشركاتأسماءالجدول فيأعالهتجدون :مالحظة
االستبيانفياملشاركيننظر وجهاتمنالتطبيقخاللمنامتيازاتعروضمعالتعامل

، وعليه تم تمت اإلجابة على 22( ال)بـ أجابوا عدد املشاركين الذين بلغ : مالحظة
السؤال املوضح في الجدول املجاور حول الشركات املقدمة للخصومات
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لتوفير خصومات ملوظفيها الجهات مبادرات 

املبادرات املقدمة من قبل جهتكم

خصومات من فنادق وطيران إنترتينر فزعة

بن حمودة للسيارات تأجير سيارات  سعادإ

عيادات أسنان ومراكز تجميل شركة هيونداي افز نظام حو

خصومات من قبل دناتا العمرة  سعادة

ك بطاقة األميال لطيران اإلمارات من بن
اإلمارات اإلسالمي

و حضاناتمدارس خاصة برنامج أبشر

مبادرة خصومات إلكمال الدراسة في 
جامعة عجمان

معارف وقدرات دو واتصاالت

نعم

136

26%

ال 

395

74%

ها مبادرات لتوفير خصومات ملوظفيأية هل لدى جهتكم 

شراكات مع القطاع الخاص لتوفير خصومات خاصة )

؟(ملوظفي الجهة

، وعليه تم تمت اإلجابة على 136( نعم)بـ أجابوا عدد املشاركين الذين بلغ : مالحظة
السؤال املوضح في الجدول املجاور حول املبادرات التي تقدمها الجهات 

(تكراردون ب)ملوظفيهاالجهاتتقدمهاالتيالخاصةالخصوماتتوفير مبادراتالجدول فيأعالهتجدون :مالحظة
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العروض اإلضافية املقترحة لبرنامج امتيازات

املستشفيات والعيادات التجميلية تذاكر السفر والطيران

التامين الصحي  الفنادق واملنتجعات

اشتراك النادي الصحي للعائلة مطاعم

خصومات على املدارس  مجوهرات سالم الشعيبي

صاالت السينما املحالت التجارية

السياراتوكاالت محالت املفروشات

تأمين السيارات عرض السلع االستهالكية

العمرة والحج دبي باركس

(إسعاد)إبرام اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير بطاقة خصومات 
ملوظفي الحكومة االتحادية 

مقترحات إلضافة أنواع عروض أخرى من قبل املشاركين

571

496

203

124

92

39

البريد اإللكتروني

SMSرسائل 

"ازاتامتي"إشعارات عبر التطبيق الذكي 

اقع التواصل االجتماعي للهيئة مو

املوقع اإللكتروني للهيئة

مجلة املوارد البشرية

مبادرة مستجداتإلعالمكم بآخر ما هي القناة املفضلة للتواصل معكم 

امتيازات والعروض الدورية الصادرة عن املبادرة؟

من قناة لكل مشاركيتيح هذا السؤال إمكانية اختيار أكثر : مالحظة
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"امتيازات"مقترحات املشاركين لتطوير تطبيق 

املقترحات املتعلقة بالخصومات و العروض

عروض حصريه من تمويل البنوك
اثالعلى سبيل املادراج املطاعم املعروفة واملتواجدة بكثرة في برنامج امتيازات 

(PF Chang's & Cheesecake Factory) 

إضافة ميزات تتالءم مع موظفي الحكومة االتحادية ليتم فعال االستفادة من التطبيق زيادة نسبة الخصم

أتمنى توفير قائمة أكثر وبخصومات معقولة ومرضية التحقق من وجود خصومات مجدية قبل إضافة اإلعالن

توسعة دائرة العروض لتشمل اماكن غير الذكورة من ضمن التطبيق والتنويع املزيد من العروض 

التنوع في الفنادق واملطاعم والصالونات يجب ان تكون هناك بطاقات خاصة بامتيازات 

مجال الرعاية الصحية مراكز الصحية أكثر الحصول على عروض قوية تنافس فزعه وحماة الوطن

%20ايجاد عروض اخرى في شتى القطاعات وتوفير نسبة خصم اعلى من  شمول اماكن أكثر واسعار مناسبة لذوي الدخل املحدود

و اسرع تصنيف العروض بطريقة اوضح وأسهل %  25عمل خصومات في الهوم سنتر بنسبة ال تقل عن 
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"امتيازات"مقترحات املشاركين لتطوير تطبيق 

مقترحات متعلقة بتطوير النظام و الترويج له

ارفاق البرنامج ببطاقة خصم لكل موظف توزع في يوم السعادة العاملي تطوير محتوى النظام ال النظام ذاته

سهولة استخدام برنامج امتيازات والحجز عن طريقة وتوضيح نسبة الخصم
برنامج التركيز على مراكز الخدمة من اتصاالت لعدم معرفه بعض املوظفين بالعروض الخاصة ب

امتيازات

روصول تنويه لكل ما هو جديد وإصدار بطاقة مستقلة لالستفادة من الخصومات مع الشك زيادة الجهات الداعمة للتطبيق

ربطه بالخدمات التي تقدمها الحكومة زيادة الوعي وكثرة الترويج عن الخصومات

اتمنى وضع الفته للمكان الذي يمكن فيه استخدام االمتيازات تطوير البرنامج وجعله أكثر مرونة وسهولة في االستخدام

الشراكة مع الجهات التسويقية االخرى ماثل بطاقة فزعة 
تسهيل وتبسيط طريقه العرض

أكثرالى توضيح املوقع يحتاج   من البريد اإللكتروني 
ً
من األفضل أن يكون رمز التفعيل في الهاتف بدال

تغيره من تطبيق ذكي إلى موقع إلكتروني حتى يسهل على املوظفين الدخول إليه بسهولة 
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"امتيازات"مقترحات املشاركين لتطوير تطبيق 

:مقترحات متعلقة بتنويع العروض على إمارات الدولة

تحديث دائم في العروض وتشمل جميع اإلمارات وليس دبي فقط

يجب وضع امتيازات تناسب جميع امارات الدولة

اضافة الكاثير من االمتيازات لسكان مدينة أبوظبي
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ً
شكرا


