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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

57

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

mailto:hamad@fahr.gov.ae
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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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