قائمة الجهات المستفيدة من برنامج «امتيازات»
وزارة الخارجية والتعاون الدولي

1

وزارة الداخلية

16

2

وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

17

وزارة االقتصاد

3

وزارة التربية والتعليم

18

وزارة التغير المناخي والبيئة

33

4

وزارة شؤون الرئاسة

19

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

34

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية

5

وزارة تنمية المجتمع

20

6

وزارة تطوير البنية التحتية

21

وكالة االمارات للفضاء
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

35
36

الهيئة العامة للرياضة
الهيئة الوطنية لألمن االلكتروني

األرشيف الوطني

37

الهالل األحمر اإلماراتي

8

وزارة المالية

23

الهيئة اإلتحادية للماء والكهرباء

38

االتحاد للمعلومات االئتمانية

9

وزارة العدل

24

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

39

المجلس الوطني لإلعالم

25

الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية

40

المجلس االعلى لالمومة والطفولة

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

41

المجلس االتحادي للتركيبة السكانية

الهيئة االتحادية للرقابة النووية

42

اللجنة الوطنية للمعارض وللمؤتمرات

الهيئة االتحادية للجمارك

43

أ كاديمية االمارات الدبلوماسية

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

44

مؤسسة صندوق الزواج

الهيئة االتحادية للضرائب

45

مؤسسة اإلمارات العقارية

7

وزارة الموارد البشرية والتوطين

 10وزارة الطاقة
11
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
12
وزارة الدولة للتسامح
13
وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني االتحادي
14
وزارة الدولة لشؤون الدفاع
15
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

22

26
27
28
29
30

31

الهيئة الوطنية للمؤهالت

32

الهيئة العامة للطيران المدني
الهيئة الوطنية الدارة االزمات والكوارث

قائمة الجهات المستفيدة من برنامج «امتيازات»
 46مؤسسة اإلمارات العامة للبترول – إمارات
 47مواصالت اإلمارات

 61هيئة التأمين
 62هيئة األوراق المالية والسلع

 48مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة
 49معهد التدريب القضائي

 63هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس
 64المركز الوطني لالرصاد

 50مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
 51مصرف اإلمارات للتنمية

 65صندوق الزكاة
 66شركة االتحاد للقطارات

52

مجموعة بريد اإلمارات

67

دائرة التعليم والمعرفة -وزارة التربية والتعليم

 53مجلس التعليم والموارد البشرية
 54مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

 68برنامج الشيخ زايد لإلسكان
 69الموارد البشرية المركزية  -حكومة عجمان

 55مصرف االمارات المركزي
56
كليات التقنية العليا
57
جامعة زايد
58
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
59
جهاز اإلمارات لالستثمار
60
هيئة تنظيم االتصاالت

 70المجلس التنفيذي  -حكومة عجمان
71
دائرة التنمية االقتصادية  -حكومة عجمان
72
دائرة الميناء والجمارك  -حكومة عجمان
73
دائرة المالية  -حكومة عجمان
74
الحكومة الرقمية  -حكومة عجمان
75
دائرة البلدية والتخطيط  -حكومة عجمان

 76دائرة التنمية السياحية  -حكومة عجمان
 77دائرة األراضي والتنظيم العقاري  -حكومة عجمان
 78جهاز عجمان للرقابة المالية  -حكومة عجمان
 79مدينة عجمان االعالمية الحرة  -حكومة عجمان
 80مؤسسة المواصالت العامة  -حكومة عجمان

