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المغفور له بإذن الّله تعالى الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته

»مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الحديثة«

»إن أمتنا تتطلع قدمًا إلى اليوم الذي تحصد فيه ثمار البذور 
التي غرستها.. اإلمارات بحاجة إلى الجهد المشترك لشعبها 
في مسيرتها نحو غد أفضل ومستقبل مشرق، بعد تحقيق 

قفزات جبارة على طريق التنمية والتقدم«



»يعتبر نظام السجّلّ السكاني وبطاقة الهوّية من المشروعات 
االستراتيجّية للدولة، ويمثل إضافًة نوعية، من شأنها تعزيز مسيرة 
التطور االقتصادي واالجتماعي التي تشهدها اإلمارات في مختلف 

مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية«.

صاحب السمّو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة



»بصفته أحد أكبر المشاريع المتطورة تقنيًا في منطقة الشرق 
األوسط، يمثل هذا البرنامج مثااًل ناصعًا على أهمية استخدام 
التقنيات المتطورة في تحسين األداء واإلجراءات الحكومية«

صاحب السمّو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء،  حاكم دبي



»نحن على ثقة أّن هيئة اإلمارات للهوّية
سوف يكون لها كبير األثر في دعم الجهود المخلصة،
الرامية لتحقيق التنمية الشاملة لما فيه خير الوطن«.

الفريق أّول سمّو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان 
ولّي عهد أبو ظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



»إن هيئة اإلمارات للهوّية تواصل مسيرتها نحو آفاق المستقبل 
المشرق الذي رسمته قيادتنا الرشيدة، مكرسة جهودها 
لإلسهام في مسيرة التقّدم والنماء واالزدهار الثقافّي 

واالجتماعي واالقتصادي والعمرانّي، مرّسخة بذلك منظومة 
متكاملة الستقرار المجتمع وأمنه وطمأنينته«.

سمّو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان 
مستشار األمن الوطني 

رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوّية



»ُيعّد برنامج السجّلّ السكانّي وبطاقة الهوّية امتدادًا حيوّيًا 
لمسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الدولة في ظّل الرؤية 

الحكيمة للقيادة الرشيدة، ويمكن القول إّن هيئة اإلمارات للهوّية 
باستراتيجّيتها الجديدة 2016ـ2014 تسير بخطى واثقة

نحو تحقيق األهداف المرسومة«.

الفريق سمّو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية،

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوية



60 4-2	الر�ؤية	

61 4-3	االأهداف	اال�سرتاتيجية	

62 4-4	م�ؤ�سرات	االأداء	الرئي�سية	�املبادرات	اال�سرتاتيجية	

64 املح�ر	اال�سرتاتيجي	االأ�ل..	امل�ث�قية	�االعتمادية	
66 املح�ر	اال�سرتاتيجي	الثاين..	التكامل	�الرتابط	
68 املح�ر	اال�سرتاتيجي	الثالث..	التمكني	
70 املح�ر	اال�سرتاتيجي	الرابع..	اجل�دة	�الكفاءة	�الفاعلية	

72 اجلزء الثاين.. االإطار العام لتنفيذ اال�سرتاتيجية	

74 مقدمــــــة	
76 1-	االت�سال	�امل�ساركة	

80 2-	امل�اءمة	التنظيمية	

80 2-1	الهيكل	التنظيمي	

83 	2-2	االإطار	التنازيل	لال�سرتاتيجية	
89 	3-	ح�كمة	اال�سرتاتيجية	
90 من..	امل�س�ؤ�لية	عن	التنفيذ	
92 متى..	التق�مي	املتكامل	لالإدارة	
94 كيف..	عملية	�اأداة	اإعداد	التقارير	
98 4-	مكتب	الدعم	اال�سرتاتيجي		

104 ج�ائزنا	
110 �اثق�ن	باأننا	�سننجح	يف	هذه	الرحلة	املثرية	لتحقيق	ر�ؤيتنا	

18 ر�ســــــــــالة	املدير	العام	
20 عن	الهيئـة	
22 مهمتنا..	ما	ه�	�سبب	�ج�دنا؟	
24 قيمنا..ما	الذي	يدفعنا	للم�سي	قدمًا؟	
26 رحلتنا..	ما	الذي	حققناه	حتى	االآن؟	
28 مقدمــــــة	

31 اجلزء االأول.. ا�سرتاتيجية  2016-2014	

32 1-	اإجراءات	تط�ير	اال�سرتاتيجية	

36 منهجيتنا	يف	تط�ير	اال�سرتاتيجية	

40 2-	املدخالت	الرئي�سية	لال�سرتاتيجية	

41 2-1		االت�ساق	مع	اال�سرتاتيجيات	�املبادرات	االحتادية	

42 2-2	حتليل	الت�جهات	على	�سعيد	االقت�ساد	الكلي	�على	م�ست�ى	القطاعات	

48 2-3	املقارنات	املعيارية	مع	امل�ؤ�س�سات	العاملية	الرائدة	يف	جمال	اإدارة	اله�ية	

50 2-4	حتليل	اال�سرتاتيجية	الداخلية	

52 	SWOT	حتليل�	..	PESTLE	حتليل	2-5

56 3-	عملية	�سياغة	اال�سرتاتيجية	

58 	2016 	- 4-	ا�سرتاتيجية	الهيئة		2014	

59 4-1	ملخ�ص	مراجعة	اال�سرتاتيجية	

المحتويات

1415 Emirates Identity Authority   |   Strategic Plan 2014-2016هيئة االإمارات للهوّية   |   اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014



1617 Emirates Identity Authority   |   Strategic Plan 2014-2016هيئة االإمارات للهوّية   |   اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014



المدير العام

2014-2016 .. أهداف طموحة
كانت	هيئة	االإمارات	لله�ية	�ال	تزال	عاقدة	العزم	على	امل�ساهمة	ب�سكل	مبا�سر	يف	جه�د	التقدم	
االإدارة	 يف	 الع�سرية	 املفاهيم	 تبني	 عرب	 االإمارات	 د�لة	 يف	 �الثقافية	 االقت�سادية	 �التنمية	
�التقنيات	االبتكارية	يف	مبا�سرة	اأعمالها.	�يف	عام	2010،	با�سرت	هيئة	االإمارات	لله�ية	العمل	
لتحقيق	الهدف	الطم�ح	الذي	حددته	قيادة	الد�لة	بت�سجيل	جميع	�سكان	د�لة	االإمارات	يف	نظام	
ال�سجل	ال�سكاين	�بطاقة	اله�ية،	�ه�	ما	حتقق	يف	اأقل	من	3	�سن�ات	مع	العمل	يف	ال�قت	نف�سه	
على	زيادة	ج�دة	اخلدمات	التي	نقدمها	لل�سكان.	�ه�	ما	�ساعد	يف	تعزيز	مكانة	د�لة	االإمارات	

بني	الد�ل	املتقدمة	اإقليميًا	�د�ليًا	من	حيث	تاأ�سي�ص	نظم	اله�يات	ال�سخ�سية	�اإدارتها.
ب�سكل	 لها	 اال�ستعداد	 على	 عملنا	 فقد	 املهمة،	 هذه	 ��سع�بة	 الأهمية	 ال�ا�سح	 فهمنا	 ظل	 �يف	
م�سبق	االأمر	الذي	�ساعد	يف	بدء	ظه�ر	النتائج	�سريعًا	حيث	كانت	هيئة	االإمارات	لله�ية	�سمن	
اأ�لى	الهيئات	االحتادية	التي	تطبق	عملية	متخ�س�سة	ل��سع	�تنفيذ	اال�سرتاتيجيات	تق�م	على	
ال�زراء	 رئا�سة	جمل�ص	 الذي	��سعه	مكتب	 االإطار	 �تتما�سى	مع	 املت�ازن	 االأداء	 مفه�م	بطاقة	
اإدارة	 الد�لية	هذه	على	جه�د	 املمار�سات	 اأف�سل	 اأدى	تطبيق	 �قد	 الهيئات	االحتادية.	 الإدارة	
مكننا	 كما	 احلك�مية،	 بالت�جيهات	 االلتزام	 �سمان	 اإلى	 لله�ية	 االإمارات	 هيئة	 ا�سرتاتيجية	
اأي�سًا	من	تبني	اإطار	عمل	رائد	يدعم	قراراتنا	بالتحليالت	الكمية	�الن�عية	�ي�سمن	لنا	الربط	

املبا�سر	بني	املهمة	املن�طة	بالهيئة	�ا�سرتاتيجيتها	�اأن�سطتها	العملية.
�ب�سفتي	املدير	العام	لهيئة	االإمارات	لله�ية،	فاإين	اأ�سعر	بالفخر	عندما	اأق�ل	اأن	ا�سرتاتيجيتنا	
فجميع	 االإعداد:	 جيد	 املن�سبط	 التنفيذ	 بف�سل	 رائعة	 نتائج	 حققت	 	2013-2010 لالأع�ام	
�سكان	د�لة	االإمارات	م�سجل�ن	االآن	يف	ال�سجل	ال�سكاين	اخلا�ص	بنا	�ر�سا	متعاملينا	��سل	اإلى	

اأعلى	م�ست�ياته	على	االإطالق.
�بينما	نحتفل	باإجنازات	ما�سينا	القريب،	يجب	اأال	يغيب	عن	ناظرينا	ما	ينتظرنا	يف	امل�ستقبل،	
حتقيق	 نح�	 التالية	 اخلط�ة	 	2016-2014 لالأع�ام	 اجلديدة	 الهيئة	 ا�سرتاتيجية	 متثل	 اإذ	
حت�ل	 مع	 املقبلة	 الثالث	 لل�سن�ات	 الطم�حة	 االأهداف	 من	 جمم�عة	 حتديد	 مت	 �قد	 مهمتنا.	
ال�سخ�سية	 اله�يات	 من	 التحقق	 من�سة	 دمج	 على	 لي�سبح	 اال�سرتاتيجية	 اأ�ل�ياتنا	 تركيز	
عرب	القطاعني	العام	�اخلا�ص؛	�دعم	قدرة	احلك�مة	على	اتخاذ	القرارات	من	خالل	تقدمي	
ال�سخ�سية	 البيانات	 م�ث�قية	 ��سمان	 ال�سكانية،	 الرتكيبة	 ح�ل	 �مبتكرة	 دقيقة	 معل�مات	

املخزنة	على	�سجلنا	ال�سكاين؛	�تعزيز	فعالية	�كفاءة	�تاأثري	الهيئة.
ويف اخلتام نعاهد قيادتنا الر�سيدة على موا�سلة العمل بجد واإخال�ص لتحقيق روؤيتها احلكيمة 
ملا فيه �سالح بلدنا احلبيب، وناأمل اأن نكون على قدر الثقة التي اأولتنا اإياها قيادتنا حفظها اهلل.

واهلل ويّل التوفيق...

رســــــــــالة
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هيئة االإمارات للهوية هي هيئة احتادية م�ستقلة تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم االحتادي 
رقم )2( ال�سادر بتاريخ 15 �سعبان 1425 هجري، املوافق 29 �سبتمرب 2004 ميالدي.

عن الهيئـة
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رسالتنا:
ما هو سبب وجودنا

»إنشاء وإدارة وإثبات الهوية الشخصية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة«

2004(، فاإن  2 ل�سنة  اإن�ساء الهيئة )مر�سوم بقانون احتادي رقم  طبقًا ملا جاء يف مر�سوم 
الهيئة تتولى م�سوؤولية اإ�سدار بطاقات الهوية »الذكية« لكافة �سكان الدولة من مواطنني 
ومقيمني، بهدف م�سادقة وتاأكيد هوية كل فرد من خالل رقم الهوية والبيانات املرتبطة 

ب�سماته البيولوجية:

• بيانات		 ق�اعد	 على	 �حفظها	 الد�لة	 �سكان	 لكافة	 ال�سخ�سية	 البيانات	 ت�سجيل	
اإلكرت�نية	بالتن�سيق	مع	اجلهات	املخت�سة.

• ت�سجيل	البيانات	احلي�ية	لل�سكان	�ربطها	بالبيانات	ال�سخ�سية	كما	�رد	اأعاله.	

• اإ�سدار	بطاقات	ه�ية	حتت�ي	على	رقم	م�حد	�بيانات	مكت�بة	باالإ�سافة	اإلى	البيانات		
املخزنة	على	�سريحتها	االإلكرت�نية	ُيقبل	التعامل	بها	لدى	كافة	اجلهات.

• حتديث	كافة	البيانات	املحف�ظة	يف	البطاقة	مب�جب	الفقرة	ال�سابقة	عند	احلاجة.	

• تقدمي	خدمات	تعريف	�تاأكيد	ه�يات	االأفراد	لدى	كافة	اجلهات	احلك�مية	االحتادية		
�املحلية	�اأية	جهات	اأخرى،	�حتديد	ال��سائل	املتبعة	يف	ذلك	طبقا	لالئحة	التنفيذية.

• الهيئة،	�ذلك	من		 اأهداف	 �التي	قد	تخدم	 البيانات	�املعل�مات	الالزمة	 حق	طلب	
اجلهات	املخت�سة	يف	الد�لة.

• اخلدمات		 ت�سهيل	 يف	 ي�ساعد	 حديث	 �سكاين	 �سجل	 اإن�ساء	 م�س�ؤ�لية	 الهيئة	 تت�لى	
احلك�مية	�ت�فري	املعل�مات	الالزمة	لدعم	�سناع	القرار	�التخطيط	اال�سرتاتيجي	

�تخ�سي�ص	امل�ارد	يف	مختلف	املجاالت	�القطاعات	احلي�ية	يف	البالد.

منوذج لبطاقة الهوية االإماراتية الذكية

رقم تحقق

رقم البطاقة

رقم عشوائي مكون من سبعة أرقام

سنة ميالد حامل البطاقة

رقم االيزو الذي يعرف  دولة ا�مارات

مالحظة مهّمة

رقم الهوّيّة يختلف 
عن رقم البطاقة 

وهو المعرف 
ا�ساسّي لحامل 

البطاقة مدى الحياة.
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التركيز على 
المتعاملين

النزاهة 
والمسؤولية

العمل
بروح الفريق

تعزيز مبدأ
االبتكار واإلبداع

االلتزامالثقـــــــــة
بالجــــودة

الحرص 
الشديد على 
تحقيق رضى 
المتعاملين، 

وضمان 
الشفافية في 

التعامل معهم 
واكتساب 

ثقتهم، وتقدير 
آرائهم من أجل 

تطوير خدمات 
الهيئة.

االلتزام الدائم 
بمبادئ األمانة 

واألخالق 
الحميدة وتحمل 

المسؤولية 
الكاملة عن 

عمل الهيئة، التي 
تتعهد بالوفاء 

بالتزاماتها 
وتحمل تبعات 

أعمالها

ترسيخ روح الفريق 
الواحد في 

العمل من خالل 
تبادل المعرفة 

لتحقيق أهداف 
الهيئة

تطوير قدرات 
الهيئة للمبادرة 

في تقديم 
وتطوير حلول 

مبتكرة ومتنوعة 
لتحقيق االمتياز 

في أعمالها

تبني ثقافة 
مؤّسسّية تركز 
على توفير بيئة 

عمل قائمة على 
أساس الثقة 

المتبادلة

االلتزام التام 
والشامل فيما 
يتعلق بتقديم 

خدمات عالية 
الجودة إلى 

متعاملي الهيئة

قيمنا:
ما الذي يدفعنا للمضي قدمًا

فعالة  و  مريحة  عمل  بيئة  بناء  يف  واملوؤ�س�سية  التنظيمية  القيمة  مركزية  الهيئة  تدرك 
الهيئة  بني  روابط  توجد  التي  االإدارة  اأدوات  واملبادئ  القيم  هذه  وت�سكل  مثالية،  ب�سورة 
للهيئة،  موحدة  ثقافة  الإيجاد  الدافعة  القوة  مبثابة  القيم  هذه  وتعترب  فيها.  والعاملني 

توجه قدرات العاملني نحو حتقيق اأهدافنا اال�سرتاتيجية.

اأن�سطتها.  وقد و�سعت الهيئة �ست قيم موؤ�س�سية لتكون مبثابة االأ�سا�سات التي تقوم عليها 
ومتثل هذه القيم النظام االأخالقي الذي ير�سد االأداء وال�سلوك وكذلك العالقات املهنية 

واالإن�سانية �سمن الهيئة.

14 25 36
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مار�ص 2011	•
رفع القدرة االستيعابية اليومية للتسجيل من 7.000 إلى  20.000 فرد 

والقدرة اإلنتاجية اليومية إلى 30.000 فرد

�سبتمرب 2011	•
إنشاء وافتتاح  30  مركز خدمة جديد تابع للطب الوقائي

مار�ص 2012	•
مراجعة االستراتيجية وخطط التشغيل للفترة 2013-2010 

اأبريل 2012	•
إطالق مركز االتصال ودعم المتعاملين الذي يعمل على مدار الساعة

�سبتمرب 2012	•
تسجيل ما يزيد عن   8  ماليين فرد،   أي االقتراب من اكتمال التسجيل

واستيفاء نسبة 90% من أهداف مؤشرات األداء

نوفمرب 2012	•
إطالق أعمال تطوير االستراتيجية  2016-2014

وتطوير خطط التشغيل الالزمة لتنفيذها

يناير 2013	•
استكمال مراجعة استراتيجية 2014-2016 واعتماد نسختها الرسمية

رحلتنا:
ما الذي حققناه حتى اآلن

ميكن تلخي�ص تطور مهام الهيئة منذ اإن�سائها على النحو التايل:

�سبتمرب 2004	•
إصدار المرسوم بقانون اتحادي القاضي بتأسيس هيئة اإلمارات للهوية

يونيو 2005	•
بدء التسجيل في السجل السكاني )أبوظبي(

يونيو 2007	•
إطالق استراتيجية هيئة اإلمارات للهوية 2010-2007

يوليو 2007	•
بدء العمليات في مراكز الخدمة على امتداد جميع إمارات الدولة

اأغ�سط�ص 2009	•
- إعادة هيكلة اللجنة التنفيذية وإنشاء فريق جديد من القادة في الهيئة

- مراجعة االستراتيجية وخطط التشغيل

مار�ص 2010	•
إطالق استراتيجية  2013-2010

يوليو 2010	•
بدء العمل في مراكز الخدمة باعتماد إجراءات تسجيل جديدة

)مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل(
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»االستراتيجية بدون تعبئة هي أبطأ الطرق نحو النصر،
أما التعبئة بدون استراتيجية فهي الضجيج الذي يسبق الهزيمة«

من كتاب »فن احلرب«، �سن تزو

حر�ست	الهيئة	منذ	تاأ�سي�سها	على	اأداء	د�ر	فعال	�متميز	يف	حتقيق	التط�ر	�التنمية	االقت�سادية	
احلك�مة	 �سيا�سات	 يدعم	 �دقيق	 �سامل	 �سكاين	 �سجل	 اإعداد	 خالل	 الد�لة	من	 يف	 امل�ستدامة	

�قراراتها	�ي�ساهم	يف	ارتقاء	االإمارات	اإلى	مركزها	امل�ستحق	بني	الد�ل	املتقدمة	يف	العامل.

ال�سجل	 نظام	 يف	 االإمارات	 �سكان	 جميع	 ت�سجيل	 يف	 املتمثل	 لهدفها	 الهيئة	 حتقيق	 �مع	 �االآن	
ال�سكاين	�بطاقة	اله�ية،	يجب	اأن	ينتقل	تركيز	الهيئة	يف	اأ�ل�ياتها	اال�سرتاتيجية	اإلى	تفعيل 
خدمات  متكني  املطاف	 نهاية	 �يف	 ال�سكاين	 ال�سجل  نظام  وفعالية  الهوية  بطاقة  ا�ستخدام 
بيانات  قاعدة  على  املحافظة  اإلى	 باالإ�سافة	 فيها،	 القرارات  �سنع  عملية  ودعم  احلكومة 
تعريفية دقيقة و�ساملة.	اإلى	جانب	ذلك،	�ست�ستمر الهيئة يف اعتبار تقدمي اخلدمات املتميزة 
اأحد اأهم اأولوياتها،	�من	املت�قع	اأن	ي�ساعد	هذا	التط�ر	الطبيعي	على	دعم	��سع	د�لة	االإمارات	
العربية	املتحدة	يف	م�ساف	الد�ل	االأكرث	تقدمًا،	�س�اء	على	ال�سعيد	االإقليمي	اأ�	الد�يل،	من	
حيث	تاأ�سي�ص	�اإدارة	�م�سادقة	اله�ية	ال�سخ�سية	لل�سكان	عرب	اعتماد	تقنيات	حديثة	�متط�رة	
�دمج	اأنظمة	تقدمي	اخلدمات	احلديثة	يف	القطاعني	العام	�اخلا�ص	من	خالل	مبادرات	البنية	

التحتية	التي	تعمل	الهيئة	على	اإطالقها.

يعر�ص	هذا	الكتيب	�ي��سح	اآخــــر	مراجعـــة	ال�سرتاتيجية	الهيئـــــــــة	لالأع�ام	2014	– 2016،	
حيث	ي��سح	االعتبارات	التي	متت	مراعاتها	�العملية	املتبعة	يف	ممار�سات	تط�ير	اال�سرتاتيجية	
اأ�سا�سات	ا�سرتاتيجية	الهيئة:	ر�ؤيتنا	�محا�رنا	 اإلى	العنا�سر	التي	متثل	 �ترجمتها،	باالإ�سافة	
اال�سرتاتيجية	�اأهدافنا	�م�ؤ�سرات	االأداء	الرئي�سية	�االأهداف	�املبادرات	اال�سرتاتيجية.	كما	
مت	 �الذي	 اال�سرتاتيجية	 لتنفيذ	 فئته	 يف	 االأف�سل	 العام	 االإطار	 عن	 عامة	 نبذة	 الكتيب	 يقدم	
��سعه	من	اأجل	متكني	الهيئة	من	حتقيق	الطم�حات	املذك�رة.	ينق�سم	محت�ى	هذه	ال�ثيقة	اإلى	
	)2016 – جزاأين	اثنني	يتطرقان	اإلى	»ما الذي نريد حتقيقه«	)ا�سرتاتيجيتنا	للفرتة	2014	

�»كيف �سنحققه«	)اإطارنا	العام	لتنفيذ	اال�سرتاتيجية(	املذك�ر	اأعاله:

الجزء األول:

استراتيجية هيئة اإلمارات للهوية 2014 – 2016 �

• وجهتنا اال�سرتاتيجية: ر�ؤية	هيئة	االإمارات	لله�ية	

• 	2016 – اإحداثياتنا لل�سنوات الثالث القادمة: محا�ر	ا�سرتاتيجية	للفرتة	2014	

• ترتجم		 �التي	 ا�سرتاتيجي	 مح�ر	 كل	 حتت	 ال�اقعة	 �املبادرات	 االأهداف	 خطتنا:	
طم�حات	الهيئة	اإلى	خريطة	طريق	�ا�سحة	للتنفيذ.

الجزء الثاني:

اإلطار العام لتنفيذ االستراتيجية �

• الهيئة		 م�ظفي	 مع	 �مفت�ح	 م�ستمر	 ت�ا�سل	 على	 املحافظة	 وامل�ساركة:	 االت�سال 
��سركائها	كعامل	مح�ري	يف	حت�سني	خدماتها	�حتقيق	اأهدافها.

• املوائمة التنظيمية:	��سع	هيكل	تنظيمي	م�سمم	لت�سهيل	متييز	كل	اإدارة	�م�ساهمة		
امل�ظف	يف	التنفيذ	ال�سحيح	ال�سرتاتيجية	الهيئة.

• حوكمة اال�سرتاتيجية:	العمليات	�االأد�ات	امل�ستخدمة	من	قبل	فريق	االإدارة	بالهيئة		
�املبادرات	 �االأهداف	 باالأغرا�ص	 قيا�سًا	 العمل	 �سري	 تقدم	 ��سبط	 �مراجعة	 ملراقبة	

امل��س�عة.

• يتمتع		 اال�سرتاتيجية	 الإدارة	 مكر�ص	 عمل	 فريق	 اال�سرتاتيجي:	 الدعم  مكتب 
لتنفيذ	 العام	 االإطار	 �تن�سيق	 املركزية	 االإر�سادات	 لت�جيه	 الالزمة	 بال�سالحيات	

ا�سرتاتيجية	الهيئة	يف	مختلف	اأق�سامها.

مقدمــــــة
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استراتيجية
2016-2014

.. مت ت�سميم هذه اخلريطة على �سكل �سفينة اإماراتية للت�سديد على اأهمية االحتفاظ
بـ »طاقم بحارة« متحد وملتزم ومتيقظ )موظفونا( يبحرون معًا نحو وجهة ا�سرتاتيجية م�سرتكة..

الجزء األول
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1- إجراءات تطوير االستراتيجية

اإن	تط�ير	ا�سرتاتيجية	الهيئة	للفرتة	2014-2016	ه�	مح�سلة	ت�جه	جمل�ص	ال�زراء	بد�لة	
االإمارات	العربية	املتحدة	نح�	تط�ير	ا�سرتاتيجيات	اجلهات	احلك�مية	2014-2016،	�بناء	
على	ت�جيهات	�سم�	ال�سيخ	هزاع	بن	زايد	اآل	نهيان	م�ست�سار	االأمن	ال�طني	رئي�ص	جمل�ص	اإدارة	
هيئة	االإمارات	لله�ية،	�متابعة	�سم�	ال�سيخ	�سيف	بن	زايد	اآل	نهيان	نائب	رئي�ص	جمل�ص	ال�زراء	
�زير	الداخلية	نائب	رئي�ص	جمل�ص	اإدارة	الهيئة،	بغية	حتقيق	ت�قعات	القيادة	العليا	�تطلعاتها.

يتم	تط�ير	ا�سرتاتيجية	منهجية	�ر�سمية	يف	الهيئة،	مبا	يف	ذلك	اإعداد	العديد	من	الدرا�سات	
�املراجعات	التحليلية	لت�فري	فهم	متعمق	الإمكانيات	تط�ير	الهيئة.	�يتم	تنا�ل	هذه	الدرا�سات	

من	الناحيتني	العلمية	�العملية	الإجراء	تقييم	نقدي	للنتائج	املطل�بة.

لالإطار	 ��فقًا	 املت�ازن	 االأداء	 بطاقة	 مفاهيم	 اإلى	 ا�ستنادًا	 الهيئة	 ا�سرتاتيجية	 تط�ير	 �يتم	
�ت�سمل	 احلك�مية.	 اال�سرتاتيجيات	 لتط�ير	 ال�زراء	 جمل�ص	 �س�ؤ�ن	 �زارة	 ��سعته	 الذي	 العام	
العملية	العديد	من	املعايري	�ال�س�ابط	بهدف	التاأكد	من	التكامل	�امل�ائمة	يف	مختلف	االأن�سطة	

�امل�سر�عات	باالإ�سافة	اإلى	حتقيق	االأهداف	�االأغرا�ص	املن�س�دة.

ال�سابقة،	 الد�رات	 من	 امل�ستقاة	 االأ�سا�سية	 �الدر��ص	 التحديات	 االعتبار	 بعني	 الهيئة	 �تاأخذ	
�ت�سعى	اإلى	البناء	على	االإجنازات	القائمة.	ف�ساًل	عن	ذلك،	�قد	مت	تقييم	املعايري	املرجعية	
العاملية	�الت�جهات	ال�سائدة	على	�سعيد	االقت�ساد	الكلي	�التكن�ل�جيا	لدرا�سة	تاأثريها	املحتمل	

على	الهيئة.

�اأطلقت	الهيئة	عملية	املراجعة	�التط�ير	ال�سرتاتيجيتها	احلالية	يف	ن�فمرب	2012،	علمًا	اأن	
اال�سرتاتيجية	ال�سابقة	�التي	مت	تط�يرها	للفرتة	2010-2013	قد	خ�سعت	ملراجعات	د�رية	
�متابعة	م�ستمرة،	�ه�	ما	تعتزم	الهيئة	املحافظة	عليه	على	امتداد	د�رة	اال�سرتاتيجية	التالية	
للتاأكد	من	جناحها.	هذا	�قد	ت�سمنت	عملية	تط�ير	اال�سرتاتيجية	اإعداد	العديد	من	البح�ث	
لل�سياق	 متعمق	 فهم	 �اإلى	 اال�سرتاتيجية	 االأ�س�ص	 اإلى	 اال�ستناد	 ل�سمان	 التحليلية	 �الدرا�سات	

احلايل	�امل�ستقبلي	لعمل	الهيئة.

متابعة حثيثة ل�سمو نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة مل�ستوى وجودة خدمة املتعاملني
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�ر�ص	 عرب	 التنظيمية	 امل�ست�يات	 مختلف	 من	 قيادتها	 فرق	 اإ�سراك	 على	 الهيئة	 حر�ست	 كما	
العمل	�منتديات	احل�ار	يف	كل	مرحلة	من	عملية	تط�ير	اال�سرتاتيجية:

• مك�نات		 مراجعة	 يف	 با�ستمرار	 �سارك	 للهوية:	 االإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�ص 
اال�سرتاتيجية	�النتائج	امل�ستهدفة.

• اللجنة التنفيذية:	�ساركت	يف	جميع	مراحل	تط�ير	اال�سرتاتيجية.	

• موظفو ال�سفني االأول والثاين:	�ر�ص	عمل	ملناق�سة	االأهداف	اال�سرتاتيجية	�حتديد		
املبادرات	�امل�ساريع	�ترتيبها	على	�سلم	االأ�ل�يات.

• موظفو مراكز اخلدمة:	زيارات	ميدانية	من	فريق	االإدارة	العليا	اإلى	مراكز	اخلدمة		
لت��سيح	اال�سرتاتيجية	�تاأثريها	على	عمل	امل�ظفني.

�ت�زعت	عملية	تط�ير	ا�سرتاتيجية	الهيئة	2014-2016	على	خم�سة	مراحل	ابتداء	مبرحلة	
التحليل	�املراجعة	التف�سيلية	جلميع	بيانات	اال�سرتاتيجية	�مدخالتها،	تبعتها	�سياغة	منهجية	

لال�سرتاتيجية	ثم	ال��س�ل	اإلى	خطة	�ساملة	للتطبيق	�اإدارة	التغيري:

12345

التحليل
االستراتيجي

 الرؤية
 وا
فكار
 وا
غراض
وا
هداف

 المبادرات 
 االستراتيجية

 خريطة
الطريق

 خطة
التغيير

اجراء عملية تحليل 
التوجهات االجتماعية 

واالقتصادية 
والتكنولوجية في 

ا�مارات وعلى 
الصعيد العالمي

اجراء التحليل الخاص 
با�طراف المعنية

اجراء عملية المقارنة 
المعيارية للمؤسسات 

الرائدة على الصعيد 
العالمي

فهم المتطلبات 
االتحادية وتأثيرها 
على االستراتيجية

إجراء عملية تحليل 
االستراتيجية الداخلية 

الخاصة بهيئة ا�مارات 
للهوية

إجراء التحليل الرباعي 
(SWOT) وتحليل البيئة 

الخارجية والمحيطة 
(PESTLE)

القيام بتحديث 
وتعزيز الرؤية 

والرسالة 
المستقبلية 
استناد� الى 

التحليل 
االستراتيجي 

والرؤية 
واالستراتيجية 

الخاصة بالدولة

القيام بتحديث 
ا�هداف 

االستراتيجية لـ
2016 – 2014

القيام بتحديد 
مؤشرات ا�داء 

الرئيسية لتعقب 
وقياس التقدم 

المحرز نحو 
تحقيق ا�هداف

إنشاء المبادرات 
وا�نشطة 

االستراتيجية 
لتحقيق ا�هداف 

المحددة

القيام بتحديد 
مؤشرات ا�داء 

الرئيسية 
التشغيلية 

لتعقب وقياس 
أثر المبادرات 
االستراتيجية

القيام بتفصيل 
المتطلبات 

الخاصة بعملية 
التنفيذ: التكلفة 

والموارد والحد 
من المخاطر

القيام بتحديد 
خطة عمل 

تفصيلية لعملية 
التنفيذ تتضمن 

الجدول الزمني، 
المراحل الهامة، 

وأصحاب 
المبادرات 

صياغة خطة 
إدارة التغيير 

لتمكين هيئة 
ا�مارات للهوية 

من تبني 
االستراتيجية 

المعدلة  

جانب من اأحد اجتماعات جمل�ص اإدارة الهيئة
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منهجنا في تطوير االستراتيجية

اال�سرتاتيجية	 ملراجعة	 �ال��سطى	 العليا	 االإدارة	 فرق	 مع	 منف�سلة	 عمل	 ب�ر�ص	 العملية	 بداأت	
اال�سرتاتيجية	 النظر	 �جهتي	 من	 للهيئة	 املحتملة	 امل�ستقبلية	 الت�جهات	 �مناق�سة	 القائمة	
�اال�ستق�ساءات	 املقابالت	 من	 �سل�سلة	 جانب	 اإلى	 ال�ر�ص،	 هذه	 �سكلت	 �قد	 �الت�سغيلية.	
اخلارجية،	اأ�سا�سًا	للتحليل	الداخلي	�اخلارجي.	تبعت	ذلك	�ر�ص	عمل	للقيادة	حيث	مت	��سع	
مع	 عمل	 ب�ر�ص	 ذلك	 كل	 ا�ستكمال	 �مت	 اال�سرتاتيجية،	 �املبادرات	 �االأهداف	 االأبعاد	 �تط�ير	

املدير	العام	�جميع	االإدارات.

���سع	 املالئمة	 �امل�ستهدفات	 القيا�سات	 حتديد	 مت	 العام،	 اال�سرتاتيجي	 االإطار	 ��سع	 �بعد	
املبادرات	الالزمة،	�التي	مت	ا�ستخدامها	بد�رها	لتط�ير	خطط	التطبيق	�اإدارة	التغيري	لالإدارة	

)االإدارات(	امل�س�ؤ�لة	عن	كل	مبادرة.

�متثل	الدر�ص	امل�ستفاد	من	عملية	التط�ير	اال�سرتاتيجي	باإدراك	اأهمية	اإ�سراك	الفرق	باأكملها	
الهيئة	 خربة	 من	 اال�ستفادة	 ذلك	 ي�سمن	 حيث	 �التط�ير،	 للمراجعة	 املبدئية	 اجلل�سات	 يف	

بكاملها	منذ	املراحل	املبكرة.

�يف	�سياق	�سعي	قيادة	الهيئة	لتحقيق	التح�سني	امل�ستمر	يف	اأداء	الهيئة،	فقد	�سعت	كذلك	اإلى	
مراجعة	اآخر	ا�سرتاتيجية	للهيئة	من	�جهة	نظر	متعامليها،	�ت�سمن	ذلك	ت��سيع	نطاق	تقييم	
�خدماتها	 الهيئة	 مع	 العامة	 �جتربتهم	 �احتياجاتهم	 املتعاملني	 اأفكار	 لت�سمل	 اال�سرتاتيجية	

ب�س�رة	�ساملة.

�اخلا�ص،	 العام	 القطاعني	 يف	 امل�ؤ�س�سات	 من	 العديد	 على	 ا�سرتاتيجيتها	 الهيئة	 �عر�ست	
اإلى	عدد	من	امل�ؤمترات	الد�لية	�املحلية	بغية	تبادل	املعرفة	�احل�س�ل	على	االآراء	 باالإ�سافة	
�اال�ستماع	اإلى	�جهات	نظر	اأخرى،	علمًا	اأن	ا�سرتاتيجية	الهيئة	ُتن�سر	على	م�قعها	االإلكرت�ين	

لل�سماح	للجمه�ر	باالطالع	على	م�سم�نها	�اإبداء	مالحظاتهم	ب�ساأنها.

جانب من اأحد اجتماعات اللجنة التنفيذية

ور�سة عمل لقيادات الهيئة ملناق�سة تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية

.. وجانب من اأحد اجتماعات جلنة االإدارة العليا
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الهوية تراجع خطتها اال�سرتاتيجية مع الربوفي�سور ديفيد نورتن خبري التخطيط اال�سرتاتيجي يف كلية االأعمال بجامعة »هارفارد«  اللجنة التنفيذّية للهوّية تناق�ص اخلطة اال�سرتاتيجية

.. وتناق�سها مع جمل�ص التحرير ب�سحيفة االإمارات اليوم جلنة االإدارة العليا تتابع خطة تطوير اال�سرتاتيجية

.. ود. اخلوري ي�ستمع الأراء بع�ص املتعاملني الهيئة اهتمت باال�ستماع اإلى اآراء املتعاملني
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2-1  االتساق مع االستراتيجيات والمبادرات االتحادية

تعترب	االأهداف	�املبادرات	اال�سرتاتيجية	للجهات	االحتادية	�املحلية	من	املدخالت	الهامة	يف	
عملية	حتليل	اال�سرتاتيجية،	حيث	ترى	الهيئة	اأن	ات�ساق	ت�جهاتها	اال�سرتاتيجية	مع	تلك	اجلهات	
�مبادئها	 ارتباطها	 �بيان	 عديدة	 ا�سرتاتيجيات	 مراجعة	 متت	 �قد	 اأ�ل�ياتها.	 اأهم	 من	 هي	

ال�سائدة	ب�سكل	�ا�سح.	كما	متت	مراجعة	ال�ثائق	اال�سرتاتيجية	ال�ستة	التالية	بالتف�سيل:

• ر�ؤية	االإمارات	2021	

• الت�جيه	اال�سرتاتيجي	للفرتة	2014-2016	من	مكتب	رئي�ص	جمل�ص	ال�زراء	

• جمل�ص	االإمارات	للتناف�سية:	امل�ؤ�سر	العاملي	للتناف�سية		

• ر�ؤية	اأب�ظبي	2030	

• ا�سرتاتيجية	احلك�مة	االإلكرت�نية	

• ا�سرتاتيجية	االإمارات	للتنمية	اخل�سراء	

�اأظهرت	املراجعة	�ج�د	�ستة	مبادئ	رئي�سية	م�سرتكة	بني	كافة	اخلطط	التي	مت	تدار�سها:

مبادئ من االستراتيجيات والمبادرات الحكومية

المتطلبات لوضع استراتيجية الهيئةالمبادئ الرئيسية

- التاأكد من اأن اال�سرتاتيجية تعزز تناف�سية االإمارات )على وجه اخل�سو�ص التناف�سية العاملية
اجلهوزية التكنولوجية واالإبداع يف جمال االأعمال(.

االقت�ساد االأخ�سر
- التاأكد من اأن املبادرات م�ستدامة و�سديقة للبيئة.

- ت�سمني مبادرات حمددة تلبي متطلبات اال�سرتاتيجية اخل�سراء لدولة االإمارات 
العربية املتحدة.

- ت�سجيع االإبداع واالأفكار اجلديدة يف املهام الرئي�سية واالإ�سافات املحتملة اإلى االبتكار
نطاق خدمات الهيئة.

- درا�سة اأي تبعات على موظفي الهيئة.را�ص املال الب�سري
- اإعطاء االأولوية لر�سى املوظفني اإلى جانب املتعاملني.

- درا�سة االإيرادات والتكاليف املحتملة للمبادرات اجلديدة والقائمة.االكتفاء الذاتي
- ت�سمني مبادرات حمددة مع م�ستويات معينة لالإيرادات.

- تعزيز �سهرة الهيئة و�سمعتها.االت�ساالت
- تقييم املبادرات املحتملة.

2- المدخالت الرئيسية لالستراتيجية:
املالئم	 �اال�ست�سرايف	 التاريخي	 ال�سياق	 ا�سرتاتيجية	جديدة	يف	 اأفكار	 اأي	 ت�سمني	 للتاأكد	من	
على	ال�سعيدين	الداخلي	�اخلارجي،	�قبل	التمكن	من	البدء	بعملية	التط�ير	اال�سرتاتيجي،	مت	

اإجراء	عملية	حتليل	منهجي	�تف�سيلي	لال�سرتاتيجية.

اال�سرتاتيجية،	 لتط�ير	 اأ�سا�سية	 كمدخالت	 العملية	 املح�سلة	من	هذه	 النتائج	 ا�ستخدام	 �مت	
با�ستخدام	حتليل	»بي�ستل«	�«�س��ت«	�ب�سيغتهما	الكاملة	��سمل	ذلك:

جمل�ص	 رئي�ص	 مكتب	 من	 	2016-2014 للفرتة	 اال�سرتاتيجية	 االإر�سادات	 مراجعة	 	-1
ال�زراء	�ر�ؤية	2021	باالإ�سافة	اإلى	اال�سرتاتيجيات	�املبادرات	االحتادية.

2-	حتليل	الت�جهات	على	�سعيد	االقت�ساد	الكلي	�على	م�ست�ى	القطاعات.
-	اإجراء	مقابالت	مع	اأهم	اجلهات	اخلارجية	املتعاملة	مع	الهيئة.

3-	مقارنة	معيارية	مع	امل�ؤ�س�سات	العاملية	الرائدة	يف	جمال	بطاقات	اله�ية.

4-	تقييم	اال�سرتاتيجية	احلالية	للهيئة.
-	حتليل	داخلي	لال�سرتاتيجية	من	خالل	�ر�ص	العمل	�املقابالت	مع	اأهم	الك�ادر.

)م�سادر	 امل�سادر	 جميع	 من	 املح�سلة	 النتائج	 يلخ�سان	 �»�س��ت«	 »بي�ستل«	 حتليل	 	-5
خارجية	-	م�سادر	داخلية(.
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	التوجهات السياسية

• التناف�سية		 القدرة	 �تعزيز	 املعي�سة	 م�ست�ى	 حت�سني	 على	 االحتادية	 احلك�مة	 ركزت	
لالإمارات.

• اأدى	انعدام	اال�ستقرار	يف	الد�ل	املجا�رة	�د�ل	املنطقة	اإلى	ارتفاع	م�ست�ى	اجله�زية		
االأمنية.

التوقعات االقتصادية �

• هناك	ت�قعات	ق�ية	بالنم�	على	املدى	املت��سط	لقطاع	ال�سياحة	�القطاع	املايل.	

• حققت	االإمارات	جناحًا	باهرًا	يف	تن�يع	اقت�سادها	بعيدًا	عن	النفط،	اإال	اأن	ذلك	اأدى		
اإلى	ارتفاع	م�ست�ى	احل�سا�سية	جتاه	االأحداث	احلا�سلة	يف	الد�ل	االأخرى.

تحليل التوجهات على صعيد االقتصاد الكلي وعلى   2-2
مستوى القطاعات

تركزت	هذه	املرحلة	على	فهم	التغريات	الرئي�سية	يف	البيئة	الكلية	�الت�جهات	التكن�ل�جية	ذات	
ال�سلة	�احتياجات	الهيئات	احلك�مية	�م�ؤ�س�سات	القطاع	اخلا�ص.	�قد	مت	حتديد	الت�جهات	
جمال	 يف	 العاملية	 الت�جهات	 اإلى	 باالإ�سافة	 للد�لة	 �االقت�سادية	 ال�سكانية	 البيانات	 �فق	
التكن�ل�جيا	مع	الرتكيز	على	جمال	البيانات	احلي�ية	من	خالل	التحليل	يف	4	معايري	رئي�سية:

التوجهات السكانية واالجتماعية: �

• مدى		 على	 املتحدة	 العربية	 االإمارات	 د�لة	 يف	 ال�سكاين	 النم�	 يتباطاأ	 اأن	 املت�قع	 من	
ال�سن�ات	االأربع	املقبلة.

• بقي	الت�زيع	اجلن�سي	�العمري	ثابتًا	اإلى	حد	كبري	على	مدى	العقد	املا�سي.	

• �سيظل	املقيم�ن	ي�سكل�ن	اأغلبية	�سكان	الد�لة.	
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��زارة	 الداخلية	 )�زارة	 احلك�مية	 اجلهات	 مع	 لقاءات	 بعقد	 لله�ية	 االإمارات	 هيئة	 قامت	
ال�سحة	�احلك�مة	االإلكرت�نية	�مركز	اأب�ظبي	لالأنظمة	االإلكرت�نية	�املعل�مات(	�مع	املتعاملني	
�مز�دي	اخلدمات	من	القطاع	اخلا�ص	)البن�ك	��سركات	االت�ساالت(	�العديد	من	اخلرباء	
�امل�ؤ�س�سات	العاملة	يف	جمال	اله�ية،	اإلى	جانب	اأفراد	من	املجتمع	��سركاء	الهيئة	التكن�ل�جيني	

�مز�دي	اخلدمات	بغية	التاأكد	من	جتميع	�س�رة	اأكرث	�سم�اًل	�اكتمااًل.

�قد	متت	م�ائمة	كافة	الر�سائل	التي	مت	تلقيها	من	كل	اأ�سحاب	امل�سلحة:	الرتكيز	على	»التنفيذ 
الدقيق« قبل	محا�لة	»الو�سول لنتائج فائقة«.	�كان	اأهم	ما	مت	ا�ستقا�ؤه	من	املقابالت	ه�:

الرتكيز	على	»التنفيذ	الدقيق«	قبل	محا�لة	»ال��س�ل	لنتائج	فائقة«

• والتقنيات 	 اخلدمات  اإنتاج  وتنظيم  حت�سني  على  االأول  املقام  يف  حاليًا  الرتكيز  يتم 
القائمة.

• عدم	محا�لة	»ال��س�ل	الأكرث	من	الالزم«	بال�سيغة	املخت�سرة.	
• بالن�سبة		 يعني	 مما	 للمتعاملن،	 املقدمة	 اخلدمات	 م�ست�ى	 حت�سني	 على	 الرتكيز	

ال�سجل	 �حت�سني	 االإدماج	 �م�ساريع	 الرئي�سية	 االأداء	 م�ؤ�سرات	 ا�ستكمال	 للهيئة	
ال�سكاين.

• عرب 	 متوفرة  لت�سبح  اخلدمات  ونقل  املطبوعة  البطاقة  عن  االبتعاد  نحو  االجتاه 
�سبكة االإنرتنت وتطبيقات الهواتف املتحركة.

• يتعني الرتكيز على حت�سني ال�سراكات مع اجلهات املتعاملة وال�سركاء الرئي�سيني.	

• اإي�سال الفوائد املحققة من اإدارة الهوية وا�ستخدامات البطاقة/ البيانات التعريفية 	
هو اأمر �سروري للتحفيز على اعتماد خدمات الهوية.

التوجهات التكنولوجية: البيانات الحيوية �

• اأ�سبحت	البيانات	احلي�ية	االآن	��سيلة	معتمدة	للتعريف	باله�ية.	

• البيانات		 قراءة	 على	 القادرة	 باله�ية	 التعريف	 اأنظمة	 ال�ستخدام	 االأف�سلية	 تعطى	
احلي�ية	املتعددة.

• من	التقنيات	ال�سائعة	�املتنامية	ت�سجيل	خريطة	ال�جه	�م�سح	قرنية	العني	�ب�سمات		
.)DNA(	الن��ي	احلم�ص	على	القائم	�امل�سح	ال�س�ت

• ا�ستجابة	للمخا�ف	الدائرة	ح�ل	�سرقة	اله�ية،	فاإنه	يجري	العمل	على	تط�ير	اأجهزة		
قراءة	البيانات	احلي�ية	القابلة	لالإخفاء.

تقرر	اأن	تق�م	الهيئة	باإجراء	درا�سة	الحتياجات	جميع	اجلهات	املتعاملة	معها	�سمن	م�ساريعها،	
يف	 امل�سار	 هذا	 على	 االأ�لى	 اخلط�ة	 �متثلت	 ا�سرتاتيجيتها.	 ��سع	 يف	 اجلهات	 هذه	 �اإ�سراك	
ت�سنيف	اجلهات	املتعاملة	مع	الهيئة	�سمن	اإطار	اأكرث	تف�سياًل	مما	كان	ي�ستخدم	�سابقًا	من	

اأجل	حتديد	�تلبية	االحتياجات	املعينة	لكل	جمم�عة	من	اجلهات	املتعاملة.

المجتمع
البيئة، ا�فراد، الدولة

المتعاملون
المواطنون والمقيمون
ومواطنو دول مجلس

التعاون الخليجي

الحكومة
(االتحادية - المحلية)

وزارات الداخلية والصحة والعمل والمالية 
والعدل والشؤون االجتماعية

والتعليم العالي وجهات الحكومة 
ا�لكترونية ومجلس ا�مارات

للتنافسية ومركز أبوظبي
ل�نظمة ا�لكترونية

والمعلومات الشركاء
ومزودو الخدمة

مزودو خدمات إدارة الهوية 
وتكنولوجيا البيانات الحيوية، 

االستشاريون

مزودو الخدمات
من القطاع الخاص
البنوك وشركات االتصاالت

الخبراء في المجال 
مزودو خدمات إدارة الهوية 
وتكنولوجيا البيانات الحيوية 

والخبراء في هذا المجال

تحليل الجهات الخارجية المتعاملة مع الهيئة
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.. ومناق�سة اخلطة مع امل�سرف املركزي الهوية ت�ستعر�ص خطتها مع وزارة العمل

..  ومع هيئة تنظيم االت�ساالت .. وتبحث م�ساريعها ومبادرتها مع بيوت خربة عاملية

.. وجل�سات نقا�ص مع وزارة الداخلية .. ومع جامعة خليفة
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المقارنة المعيارية مع المؤسسات العالمية

الجهة المقارنةأهم النقاط المستفادة

التعاوناأ

يعمد العديد من املوؤ�س�سات الرائدة يف جمال اإدارة 
الهوية حول العامل اإلى الدخول يف �سراكات من اأجل 

ت�سريع التقدم التكنولوجي واال�ستفادة من تبادل 
املعرفة

الواليات املتحدة 
اأو اململكة املتحدة 

اأو فنلندا، ال�سويد، 
الدمنارك

حماية البياناتب
ميكن حت�سني م�ستوى حماية البيانات با�ستخدام خربات 

»اأطراف خارجية موثوقة« )احلماية على �سبكة االإنرتنت( 
وبيانات حيوية قابلة لالإلغاء )احلماية الفعلية(

كوريا اجلنوبية

ت�سجيل الدخول ج
ملرة واحدة

مع »الهويات املوحدة من احلكومة«، ي�ستطيع 
امل�ستخدمون ا�ستخدام بيانات الهوية الوطنية اخلا�سة 

بهم يف معامالت احلكومة االإلكرتونية واملعامالت 
التجارية مع خدمة »ت�سجيل الدخول ملرة واحدة«

كوريا اجلنوبية، 
�سنغافورة

د

التحقق من 
الهوية ال�سادرة 

عن القطاع 
اخلا�ص

من املتوقع لعمليات التحقق من الهوية على �سبكة 
االإنرتنت اأن تت�سمن ا�ستخدام الهويات ال�سادرة عن 

القطاع اخلا�ص، مثل الربيد االإلكرتوين ومواقع 
التوا�سل االجتماعي من اأجل تعزيز �سهولة اال�ستخدام 

مع احلفاظ على م�ستوى احلماية

الواليات املتحدة، 
اململكة املتحدة

تخ�سي�ص هـ
البيانات

ت�سمني تكنولوجيا )RFID/NFC( يف بطاقات 
الهوية، فعلى الرغم من كونها مثرية للجدل، اإال اأنها 
تقدم العديد من مزايا احلماية التجارية والوطنية

ال�سني

اإدارة الهوية و
عرب االإنرتنت

ميكن توحيد جميع خدمات احلكومة االإلكرتونية يف 
بوابة رقمية ميكن ت�سجيل الدخول اإليها عرب بيانات 

مة عامة  الهوية الوطنية، ولكنها تتطلب جهة منظِّ
بخالف هيئة االإمارات للهوية

كوريا اجلنوبية

اأن�سطة بطاقة ز
الهوية

ميكن ت�سنيف »ف�ساء« برنامج بطاقة الهوية احلايل اإلى 
3 اأدوار �سمنية- التحقق من البطاقة الفعلية والتحقق 

االإلكرتوين من الهوية وتخ�سي�ص البيانات

فنلندا، الدمنارك، ال�سويد، 
الواليات املتحدة، اململكة 

املتحدة، ماليزيا،  بلجيكا، 
وغريهم

اأن�سطة مبتكرةح

توجد اأن�سطة قيا�سية )على �سبيل املثال الت�سويت 
االإلكرتوين وال�سرائب االإلكرتونية( ت�ستطيع الهيئة 

توظيفها، ولكن توجد كذلك اأن�سطة مبتكرة )املحفظة 
االإلكرتونية غري امل�سرفية، مراقبة الدخول عرب 

االإنرتنت، هويات االأطفال(

ا�ستونيا، ماليزيا، 
بلجيكا

المقارنات المعيارية مع المؤسسات العالمية الرائدة في   3-2
مجال إدارة الهوية

اأنظمة	 تطبق	 التي	 االأخرى	 الد�ل	 �ممار�سات	 جتارب	 من	 اال�ستفادة	 اأهمية	 الهيئة	 تدرك	
ه�ية	متط�رة،	�يف	�سياق	بحثها	عن	االأ�ساليب	�االأفكار	املتف�قة	للم�ساعدة	يف	حتديد	�جهتها	
اال�سرتاتيجية،	فقد	مت	ت�سميم	منهجية	للمقارنة	املعيارية	�ا�ستخدامها	لدعم	جانبني	رئي�سيني	

من	ج�انب	اال�سرتاتيجية:

• اال�سرتاتيجية	العامة.	

• االأهداف	�املبادرات	املحددة.	

�جاء	اختيار	اجلهات	التي	مت	اإجراء	املقارنة	معها	باعتبارها	اإما	جهات	ت�ستخدم	اأنظمة	اإدارة	
اله�ية	املتط�رة،	اأ�	تعر�ص	اأف�سل	املمار�سات	املتبعة	يف	جمال	ا�ستخدامها،	�كذلك	االإخفاقات	

�االأخطاء	التي	يتعني	التعلم	منها.

ميكن	 نقاط	 ثمانية	 اله�ية	 اإدارة	 جمال	 يف	 الرائدة	 العاملية	 اجلهات	 هذه	 حتليل	 اأظهر	 �قد	
اال�ستفادة	منها	مت	ا�ستخدامها	كمدخالت	يف	عملية	مراجعة	اال�سرتاتيجية.

علمًا	باأن:

• النقاط	امل�ستفادة	من	»اأ«	اإلى	»�«	جاءت	من	املقارنة	املعيارية	لال�سرتاتيجية.	

• النقاط	من	»ز«	اإلى	»ح«	م�ستقاة	من	املقارنة	املعيارية	لالأهداف	�املبادرات.	

4849 Emirates Identity Authority   |   Strategic Plan 2014-2016هيئة االإمارات للهوّية   |   اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014



تحليل االستراتيجية الداخلية  4-2

تقييم	داخلي	�سامل	من	خالل	ملتقيات	 اإجراء	 اأ�سا�سي	من	حتليل	اال�سرتاتيجية،	مت	 �كجزء	
��ر�ص	عمل	�اجتماعات	مع	املدير	العام	�االإدارة	العليا	�م�ظفني	اآخرين	من	مختلف	امل�ست�يات	

يف	الهيئة.
اال�سرتاتيجية	 الت�جه	 هيكلة	 يف	 الداخلية	 اال�سرتاتيجية	 لتحليل	 الرئي�سية	 املح�سلة	 �متثلت	

للهيئة	عرب	�ستة	اأبعاد،	مق�سمة	على	فئتني:
»فئة ماذا؟« و »فئة كيف«

�جتيب	االأبعاد	املدرجة	�سمن	فئة	»ماذا«	عن	ال�س�ؤال:
ماذا يتعني اأن تفعل الهيئة؟

بينما	جتيب	االأبعاد	املدرجة	�سمن	فئة	»كيف«	عن	ال�س�ؤال:
كيف حتقق الهيئة هذه االأهداف؟

�ي��سح	الر�سم	البياين	التايل	هذه	االأبعاد،	مع	اإيراد	مزيد	من	التفا�سيل	ح�ل	نتائج	محددة	
مت	اإدراجها	�سمن	حتليل	»نقاط	الق�ة	�نقاط	ال�سعف	�الفر�ص	�التهديدات«	�اأق�سام	التط�ر	

اال�سرتاتيجي.

2

3

4
5

6

1
جهة التوثيق 

الرئيسية 
للهوية

االستدامة
والمسؤولية

التميز
المؤسسي

منظومة 
الهوية وإدارة 

البيانات

التواصل
والعالقات

دعم عملية
صنع القرار

دعم عملية
صنع القرار

ا�بعاد
االستراتيجية

ذا»
ما

ة «
فئ

ف»
كي

ة «
فئ

حوار مفتوح بني قيادات الهيئة وموظفيها

.. وور�ص عمل على م�ستوى مديري الواحدات التنظيمية

.. جانب من م�ساركات الهيئة يف ور�ص عمل خارجية
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»PESTLE« تحليل

أهم العوامل المؤثرةالعناصر

ية
اد

�س
قت

ال
•ا اإن ر�سوم بطاقة الهوية تفوق اإمكانات �سريحة كبرية من ال�سكان.	

• ت�سديد لوائح وزارة املالية عرب اعتماد �سيا�سة املوازنة ال�سفرية.	

• تطورات 	 الأي  كبري  ب�سكل  معر�سة  اأنها  يعني  االإمارات  دولة  القت�ساد  املنفتحة  الطبيعة 
اقت�سادية �سلبية �سواء يف املنطقة اأو العامل.

ـة
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

عي
ما

جت
ال

ا

• للهوية 	 االإمارات  هيئة  بها  حتتفظ  التي  البيانات  بخالف  لل�سكان  �ساملة  اإح�سائيات  توجد  ال 
حاليًا.

• ال�سكانية 	 الرتكيبة  يف  التنوع  يزيد  ما  الوافدين  اإلى  �سببه  يعود  الذي  ال�سكان  تعداد  ارتفاع 
بالدولة.

• جزء كبري من حاملي البطاقات ال ي�ستفيدون من اخلدمات االإلكرتونية التي قد تتيحها البطاقة.	

• اإ�ساءة فهم اأهداف بطاقة الهوية، انخفا�ص قيمة البطاقة ح�سب املنظور العام.	

• ارتفاع التوقعات مل�ستويات خدمة املتعاملني.	

• تنامي الطلب على حت�سني خدمة املتعاملني.	

• يجب تعزيز وعي اجلمهور باإمكانيات بطاقة الهوية وقيمتها.	

ـة
ـــــ

ـــــ
جيــ

لو
نو

تك
•ال اإن ارتفاع معدالت االت�سال عايل ال�سرعة يوفر فر�سًا جديدة، ولكن ذلك يرتافق مع حتديات 	

وخماطر جديدة فيما يخ�ص اخل�سو�سية واحلماية وتدفق البيانات ال�سخ�سية والو�سول اإلى 
املعلومات.

• هناك التزام قوي من احلكومة بتطوير واإعطاء االأولوية لتقنية املعلومات واالت�ساالت، على 	
الرغم من اأن كفة اال�ستثمار حتى تاريخه ترجح كفة االت�ساالت، اإال اأن هناك نق�سًا يف الكوادر 
الفنية واالإدارية املواطنة املتخ�س�سة يف جمال عمل الهيئة )على �سبيل املثال اأخذ الب�سمات(.

ـة
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ني
نو

ـــا
قــ

•ال ال توجد اآلية قانونية لتحديد الهوية ال�سخ�سية للقطاعني العام واخلا�ص.	

• ال 	 اأنه  اإال  واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  اخل�سو�سية  بخ�سو�ص  �سارمة  �سيا�سات  توجد  بينما 
توجد قوانني احتادية من�سجمة حلماية البيانات.

• هناك حاجة اإلى املزيد من االمتثال فيما يخ�ص اإنفاذ اتفاقية م�ستوى اخلدمة.	

• �أخذ 	 �أن كافة عمليات جتديد و��ستبد�ل �لبطاقة تتطلب  �إن �لالئحة �جلديدة �لتي ت�سرتط 
البيانات احليوية، �ستوؤثر على مرونة الهيئة يف معاجلة اال�سرتاتيجية اجلديدة.

ـة
ـــــ

يــــ
يئ

لب
•ا تتم مراعاة الق�سايا البيئية ب�سفة متزايدة يف �سياق و�سع ال�سيا�سات للقطاعني العام واخلا�ص، 	

على الرغم من اأنها حتتل حاليًا مكانة اأدنى على �سلم االأولويات من ق�سايا التنمية االقت�سادية 
والنمو.

• من املتوقع اأن ت�سبح امل�سوؤولية البيئية اأكرث اأهمية على مدى ال�سنوات الالحقة.	

.. PESTLE تحليل البيئة الخارجية والمحيطة  5-2
والتحليل الرباعي SWOT )نقاط القوة ونقاط الضعف 

والفرص والتهديدات(

تعريف	 اإلى	 الرامية	 اال�سرتاتيجية	 حتليل	 مرحلة	 من	 النهائية	 اخلط�ات	 اإحدى	 متثلت	
ا�سرتاتيجية	هيئة	االإمارات	لله�ية،	يف	التاأكد من اإمكانية فهم كافة العوامل اخلارجية املوؤثرة 

بطريقة خمت�سرة ب�سكل كاف مبا ي�سمح باأخذها بعني االعتبار.

علمًا	اأن	النتائج	التي	مت	الت��سل	اإليها	على	�سعيد	الت�جهات	العامة	�لكل	قطاع	على	حدة،	قد	
مت	بنا�ؤها	�االإ�سافة	اإليها	بغية	اإجناز	اإطار	عام	لتحليل	»بي�ستل«	�اإلقاء	ال�س�ء	على	�سل�سلة	من	
امل�ؤ�سرات	�الع�امل	ال�سيا�سية	�االقت�سادية	�االجتماعية	�التكن�ل�جية	�القان�نية	�البيئية	التي	

من	�ساأنها	اأن	ت�ؤثر	على	ت�سميم	ا�سرتاتيجية	الهيئة	�تنفيذها.

اخلارجية	 الع�امل	 يف	 اأهمية	 االأكرث	 التغيريات	 اأن	 اإلى	 مح�سلته	 يف	 التحليل	 هذا	 اأ�سار	 �قد	
منذ	املراجعات	ال�سابقة	لال�سرتاتيجية،	تتمثل	يف	التكن�ل�جيا،	مع	تعليق	قدر	اأكرب	بكثري	من	

االأهمية	حاليًا	على	م��س�ع	حماية	البيانات	��ج�د	نزعة	لتحليلها	على	نطاق	�ا�سع.

�قد	�ساعد	ذلك	هيئة	االإمارات	لله�ية	على	حتديد	التح�سينات	التي	من	�ساأنها	امل�ساعدة	يف	
تعزيز	خدماتها	�كذلك	االإجراءات	التي	ميكنها	اتخاذها	للحد	من	املخاطر	املحتملة	التي	قد	

ت�ؤثر	على	راحة	املتعاملني	معها.	

»PESTLE« تحليل

أهم العوامل المؤثرةالعناصر

ية
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
�ســ

ـيا
ـــــ

�سـ
ال

• ركزت احلكومة االحتادية على تفعيل اخلدمات االإلكرتونية	

• اجلهات 	 من  العديد  مع  التن�سيق  يتطلب  االأخرى  الذكية  بالبطاقات  الهوية  بطاقة  ربط 
احلكومية االأخرى.

• انعدام اال�ستقرار يف الدول املجاورة اأدى اإلى ارتفاع احل�سا�سية جتاه املخاطر املحتملة وازدياد 	
الرتكيز على االإجراءات املتخذة لتح�سني م�ستوى االأمن وال�سالمة ملواطني الدولة ومقيميها.

• بطاقة الهوية االإماراتية اأ�سبحت مطلوبة حاليًا للمقيمني الذين يقدمون طلبات للح�سول على 	
تاأ�سرية لزيارة اململكة العربية ال�سعودية.

• التوجه امل�ستمر لتح�سني بيئة االأعمال من اأجل اجتذاب املزيد من اال�ستثمارات االأجنبية يف 	
القطاع اخلا�ص.
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�يف	ختام	مرحلة	حتليل	اال�سرتاتيجية،	مت	تلخي�ص	الع�امل	الداخلية	�اخلارجية	�سمن	مخطط	
بياين	ي��سح	نقاط	الق�ة	�نقاط	ال�سعف	�الفر�ص	�التهديدات	)SWOT(	مما	ي�سمح	للهيئة	
بعزل	النقاط	الرئي�سية	التي	يتعني	معاجلتها.	�قد	حققت	د�رة	اال�سرتاتيجية	ال�سابقة	للهيئة	
جناحًا	كبريًا	يف	معاجلة	نقاط	ال�سعف	�التهديدات،	اإلى	حد	اأن	العديد	منها	قد	اأ�سبح	نقاط	
ق�ة	�فر�سًا	على	الت�ايل..	�فيما	ت�جد	بع�ص	نقاط	ال�سعف	�التهديدات	اجلديدة،	اإال	اأنها	اإلى	
حد	بعيد		ال	ت�سكل	مخا�ف	لهيئة	اأ�سبحت	اأكرث	ن�سجًا	�طم�حًا...	مت�سي	بخط�ات	حثيثة	نح�	

حتقيق	ر�ؤيتها	امل�ستقبلية،	�ي�سكل	ذلك	اإ�سارة	�ا�سحة	اإلى	م�ست�ى	االإجناز	الذي	بلغته	الهيئة	
على	مدى	ال�سن�ات	القليلة	املا�سية،	�الذي	�سيك�ن	مبثابة	محفز	لتحقيق	جناحات	مت�ا�سلة	يف	

د�رة	اال�سرتاتيجية	املقبلة.

�من	ال�ا�سح	يف	الر�سم	البياين	اأدناه	اأن	نقاط	الق�ة	الرئي�سية	تبقى	مرتكزة	على	قيمة	بطاقة	
اله�ية	املنف�سلة	بينما	تقدم	نقاط	ال�سعف	خارطة	الطريق	للمبادرات	اال�سرتاتيجية.

ـة
يـــ

خل
دا

ال

• اأ�سبحت الهيئة من املوؤ�س�سات الرا�سخة واملرموقة يف الدولة، مع ت�سجيل ما يزيد عن 98% من تعداد 	
ال�سكان.

• تقدم البطاقة قيمة فريدة كبطاقة هوية موحدة مزودة بخدمات مدجمة. 	

• متتلك الهيئة قاعدة البيانات ال�سكانية االأكرث �سمواًل ودقة واأمنًا.	

• حتظى الهيئة بدعم جمل�ص االإدارة واللجنة التنفيذية واحلكومة االحتادية.	

• يعترب املوظفون اأن االإدارة العليا/ القيادة قادرة على االإجناز وجديرة باالعتماد.	

• �سبكة متنامية من ال�سراكات مع خمتلف الهيئات احلكومية بدولة االإمارات العربية املتحدة.	

• و�سوح الروؤية ا�ستنادًا اإلى املتطلبات االحتادية، مبا يف ذلك روؤية 2021.	

• اجتاه نحو الرتكيز على مركزية ومتيز خدمات املتعاملني.	

• قنوات ات�سال مبا�سر مع اجلهات احلكومية واالحتادية.	

• وجود موظفني ميكن تكليفهم مببادرات جديدة لتحقيق اال�سرتاتيجية.	

• عمليات معقدة ومبهمة تتم مبواجهة املتعاملني.	

• تقدمي اخلدمات االأ�سا�سية من خالل جهات خارجية يوؤدي اإلى تراجع جودة اخلدمات املقدمة.	

• ا�سرتاتيجية ت�سليم اخلدمة غري وا�سحة جلميع املوظفني.	

• تعقيد العمليات واالإجراءات الداخلية وعدم فهمها ب�سكل كامل من قبل املوظفني.	

• ربط غري مالئم لالأنظمة الداخلية وعلى وجه اخل�سو�ص لتحديث البيانات.	

• وجود م�ساكل فيما يخ�ص ملكية امل�ساريع وامل�سوؤولية والتفاعلية.	

• عدم كفاية اأنظمة واإجراءات اإدارة املوارد الب�سرية واملواهب.	

• ق�سور االت�سال الداخلي – اإدارات منغلقة، حمدودية تن�سيق امل�ساريع وفهم اال�سرتاتيجية.	

• �سعف االت�سال اخلارجي وتثقيف ال�سكان، مما يوؤدي اإلى �سعف الفهم املتبادل مع املتعاملني.	

ـة
جيـ

ار
خـــ

ال

• التطورات يف جمال التكنولوجيا توؤدي اإلى توفري حلول اأمنية اأكرث تطورًا، وعلى وجه اخل�سو�ص يف 	
جمال البيانات احليوية.

• اإن الت�سديد املتزايد على االأمن ال�سخ�سي والقومي يزيد من اأهمية برنامج م�سادقة الهوية.	

• مما 	 املعريف،  واالقت�ساد  االإلكرتونية  احلكومة  خدمات  تقدمي  نحو  االحتادية  احلكومة  تتحرك 
يحفز الرتكيز على تطوير تقنية املعلومات واالت�ساالت واإعطائها االأولوية.

• هناك حاجة اإلى تقدمي اإح�ساءات �سكانية �ساملة ودقيقة نظرًا اإلى النمو احلايل يف تعداد ال�سكان 	
والتغري يف البيانات الدميوغرافية.

• تطلب العديد من اجلهات احلكومية بطاقة الهوية من اأجل تنفيذ معامالت املتعاملني.	

• اإن الهيئة هي يف مركز مالئم ملعاجلة املخاوف املتنامية حول اأمن البيانات، وعلى وجه اخل�سو�ص ما 	
يتعلق بتدفق املعلومات ال�سخ�سية واإمكانية الو�سول اإليها.

• االحتادية/ 	 احلكومية  واجلهات  الق�سائية  اجلهات  بني  امل�سادقة  لعمليات  اأف�سل  لتن�سيق  فر�سة 
املحلية، حيث تقف الهيئة يف مركز مالئم لال�سطالع بدور اأ�سا�سي يف هذا املجال.

• نق�ص يف فهم اجلمهور الأهداف بطاقة الهوية، انخفا�ص قيمة البطاقة ح�سب املنظور العام.	

• ت�سكيك يف اأهمية الهوية من جهات حكومية اأخرى.	

• ت�سكل حماوالت االخرتاق تهديدًا خطريًا خل�سو�سية بيانات عالية احل�سا�سية.	

• انعدام االأهمية بالن�سبة لقطاع كبري من ال�سكان، والذين ال ي�ستطيعون حتمل ر�سوم البطاقة و/ اأو ال ي�ستفيدون 	
من اخلدمات االإلكرتونية.

• عدم توفر االإطار القانوين الالزم مبا يف ذلك قوانني احتادية حلماية البيانات.	

• يتعني اأن تكون اال�سرتاتيجية والتنظيم اأكرث تركيزًا على املتعاملني.	

• هناك اختالف على من يكون املتعامل وما هي متطلباته.	

• هناك نق�ص يف الكوادر االإدارية والفنية املواطنة.	

• م�ساكل يف اإعادة توظيف املوارد ناجتة عن انخفا�ص ال�سغط على مراكز الهيئة.	

• تكاليف متزايدة وا�ستثمارات معقدة.	

• االقت�ساد معر�ص للتاأثر باالأ�سواق العاملية.	

نقاط الضعفنقاط القوة

التهديداتالفــــــــرص
»SWOT« حتليل
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�قد	مت	ا�ستخدام	االأبعاد	اال�سرتاتيجية	ال�ستة	املحددة	خالل	التقييم	الداخلي	لال�سرتاتيجية	
�االأهداف	 الر�ؤية	 ب�سياغة	 ي�سمح	 نح�	 على	 الع�سرة	 الرئي�سية	 املجاالت	 هذه	 لرتتيب	

اال�سرتاتيجية.

	5� �العالقات(	 )االت�سال	 	4 البعدين	 دمج	 مت	 فقد	 االحتادية،	 املتطلبات	 مع	 �لالن�سجام	
)اال�ستدامة	�امل�س�ؤ�لية(	مع	البعد	6	)االمتياز	امل�ؤ�س�سي(،	مما	نتج	عنه	املحا�ر	اال�سرتاتيجية	

االأربعة	التالية	�التي	متثل	محا�ر	ا�سرتاتيجية	الهيئة	)مف�سلة	ب�سكل	اأ��سع	يف	الق�سم	4(:

المحاور االستراتيجية الستراتيجية الهيئة 2014 - 2016

البيانالمحاور االستراتيجية

الموثوقية واالعتمادية 1
)الدورة احلياتية للهوية واإدارة البيانات(

�سمان تطبيق اأعلى م�ستويات اجلودة واحلداثة 
واخل�سو�سية للبيانات ال�سخ�سية يف ال�سجل ال�سكاين.

التكامل والترابط2
 )جهة امل�سادقة الرئي�سية للهوية(

تفعيل وتو�سيع نطاق ا�ستخدامات بطاقة الهوية يف 
خمتلف القطاعات يف الدولة وتفعيلها كمرجع رئي�سي 

يف تعريف واإثبات الهوية ال�سخ�سية.

التمكين3
)دعم �سناعة القرار(

دعم �سّناع القرار مبعلومات دقيقة وحلول مبتكرة 
مرتبطة بالرتكيبة ال�سكانية.

الجودة والكفاءة والفاعلية4
 )االمتياز املوؤ�س�سي(

�سمان تقدمي كافة اخلدمات االإدارية وفق معايري 
اجلودة والكفاءة وال�سفافية.

3- عملية صياغة االستراتيجية
امل�ستفادة	 الرئي�سية	 النقاط	 كافة	 اإدماج	 التالية	هي	 فاإن	اخلط�ة	 البيانات،	 كافة	 بعد	حتليل	
اإجراء	تقييمات	مختلفة	لتحديد	امل�اطن	التي	جنحت	فيها	 يف	تط�ير	اال�سرتاتيجية.	لقد	مت	
اال�سرتاتيجية	�تلك	التي	حتت�ى	على	ثغرات.	ثم	اإجراء	مراجعات	على	اال�سرتاتيجية	لتدعم	

الهيئة	يف	حتقيق	اأهدافها.	

مع	 �التحليل	 البحث	 مراحل	 من	 املجمعة	 اال�سرتاتيجية	 املدخالت	 م�اءمة	 متت	 ذلك	 بعد	
متطلبات	الهيئة	�احلك�مة	االحتادية،	�من	ثم	اخلر�ج	بع�سر	نقاط	اأ�سا�سية	ب�ساأن	ا�سرتاتيجية	

الهيئة	2016-2014:

1-	الرتكيز	على	دقة	البيانات	املدرجة	يف	ال�سجل	ال�سكاين.

2-	دعم	�سناع	القرار	يف	احلك�مة	من	خالل	تقدمي	معل�مات	دقيقة	�مبتكرة	ح�ل	الت�زيع	
الدمي�غرايف	لتعداد	ال�سكان.

متكاملة	 حك�مية	 خدمات	 لتحقيق	 الرئي�سي	 ن	 املَُمكِّ ب��سفها	 الهيئة	 على	 الرتكيز	 	-3
�مرتابطة	للمتعاملني	يف	الد�لة.

4-	العمل	على	جعل	بطاقة	اله�ية	البطاقة	االأكرث	اأهمية	�قيمة	بالن�سبة	للمتعاملني	االأفراد	
�امل�ؤ�س�سات	احلك�مية	�املتعاملني	من	القطاع	اخلا�ص.

5-	ال�سعي	اإلى	حتقيق	اال�ستدامة	على	م�ست�ى	البيئة	�املجتمع.

6-	ال�سعي	اإلى	اإيجاد	بيئة	عمل	قائمة	على	التط�ير	�االبتكار	�االإبداع.

7-	التميز	امل�ؤ�س�سي	يف	كافة	اأنظمة	الهيئة	�جماالت	عملها.

8-	امل�ساهمة	يف	تعزيز	مركز	االإمارات	العربية	املتحدة	عامليًا	)التناف�سية	العاملية(.

9-	ال�سعي	اإلى	التح�سني	املت�ا�سل	يف	اخلدمات	املقدمة	اإلى	جميع	املتعاملني	)الداخليني	
�اخلارجيني(	�زيادة	الكفاءة	�الفعالية	ا�ستنادًا	اإلى	النتائج.

10-	حتقيق	اأعلى	النتائج	على	�سعيد	ر�سى	املتعاملني	بخ�س��ص	تقدمي	اخلدمات.
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ملخص مراجعة االستراتيجية  1-4

ُبنيت	اال�سرتاتيجية	اجلديدة	على	الد�رة	ال�سابقة	مع	ت��سيع	طم�ح	الهيئة	الذي	متثل	بر�ؤيتها	
اجلديدة.	�على	الرغم	من	اأن	الر�ؤية	مل	تتغري	كثريًا	عن	الد�رات	ال�سابقة،	فاإن	كافة	اجل�انب	
االأخرى	�سهدت	تط�رًا	ملم��سًا.	�قد	اعتمدت	اال�سرتاتيجية	اجلديدة	التح�سينات	ال�اردة	فيما	

يلي:

• التناف�سية	العاملية	لالإمارات	كنقطة	تركيز	اأ�سا�سية.	

• التح�ل	ال�سامل	للرتكيز	على	اجل�دة،	خا�سة	فيما	يتعلق	بالبيانات.	

• املدجمة		 احلك�مية	 للخدمات	 االأ�سا�سية	 التمكني	 جهة	 الهيئة	 تك�ن	 باأن	 الرغبة	
�املرتابطة.

• اله�ية	�الرتكيز	على	حتقيق	احل�كمة		 اإثبات	 تقنيات	 ا�ستخدام	 ت��سيع	 الدفع	باجتاه	
امل�ؤ�س�سية.

• القرارات		 �سنع	 لعملية	 االأكرب	 �الداعم	 التمكني	 جهة	 الهيئة	 ت�سبح	 اأن	 يف	 الرغبة	
احلك�مية.

• التاأكيد	املتزايد	على	مركزية	املتعاملني	�حتقيق	ر�ساهم	عن	اخلدمات.	

• يتعلق		 ما	 )خا�سة	 لهم	 اخلدمة	 تقدمي	 �اإمكانيات	 املتعاملني	 عالقات	 اإدارة	 حت�سني	
مبعاجلة	ال�سكا�ى(.

• حتقيق	املزيد	من	التط�ر	باجتاه	االمتياز	�التط�ير	امل�ؤ�س�سي.	

�ميكن	من	خالل	معاجلة	هذه	النقاط،	اأن	تك�ن	الهيئة	يف	مركز	اأف�سل	لتحقيق	ر�ؤيتها	�اأهدافها	
اال�سرتاتيجية	 جناح	 يف	 الهيئة	 م�ساهمة	 حت�سني	 اإلى	 بد�ره	 �سي�ؤدي	 ما	 �ه�	 اال�سرتاتيجية.	

االحتادية	ب�سكل	عام.

4- استراتيجية الهيئة 2014 - 2016

ت 
ويا

ستـ
 م

ى
علـ

ق أ
يـــ

طب
ن ت

ــا
مــ

ض
ة 

يــ
ص

ـو
ص

خ
وال

ة 
اثـ

د
حـ

وال
ة 

ود
جـــ

ال
ي

ـان
ك

س
ل ال

جـ
س

ي ال
 ف

ـة
صي

خ
ش

ت ال
انا

لبي
ل

ة 
يق

دق
ت 

ما
لو

ع
بم

ار 
ــر

لق
ع ا

ــا
صن

م 
عــ

د
ية

كان
س

ة ال
كيب

تر
بال

ة 
ط

رتب
 م

رة
ك

مبت
ل 

لو
ح

و

ية
اد

تم
الع

وا
ة 

قي
ثو

مو
ال

ط
راب

لت
وا

ل 
ام

ك
لت

ا
ن

كي
تم

ال
1

2
3

4

م
قي

ال

ة 
لي

اع
لف

وا
ة 

اء
كف

وال
ة 

ود
ج

ال
ة 

في
فا

ش
وال

ة 
اء

كف
وال

ة 
ود

جل
ر ا

يي
عا

 م
ق

وف
ة 

اري
إلد

ت ا
ما

خلد
ة ا

اف
ك

مي 
قد

ن ت
ما

ض

ية
ص

خ
ش

 ال
ية

هو
 ال

ت
با

وإث
ة 

دار
وإ

ء 
شا

إن
دة

ح
مت

 ال
ية

رب
ع

 ال
ت

ارا
�م

ة ا
ول

 د
ي

ف

ية
ص

خ
ش

 ال
ية

هو
 ال

رة
دا

� 
مة

د
تق

وم
ة 

مل
كا

مت
ة 

وم
ظ

من
ر 

في
تو

 
ن

�م
ت ا

ما
قو

 م
يز

عز
و ت

ي 
اد

ص
قت

اال
 و

ي
وم

ك
ح

 ال
ل

حو
لت

ي ا
 ف

م
ه

سا
 ت

ت
ارا

�م
ة ا

ول
د

ة ل
مي

عال
 ال

ية
س

اف
تن

وال

ى
عل

يز 
ك

تر
ال

ن
ملي

عا
مت

ال
ل

عم
ال

ق
ري

لف
ح ا

رو
ب

هة
نزا

ال
ية

ول
سؤ

لم
وا

رة
اد

مب
ح ال

رو
اع

بد
ا�

و
م

تزا
الل

ا
دة

جو
بال

قة
الث

ة 
ويـ

هـ
 ال

قة
طـا

ت ب
ما

دا
خـ

ست
ق ا

طـا
ع ن

يــ
س

تو
 و

ل
يــ

ع
تف

ع 
ج

مر
ك

ها 
عيل

تف
 و

لة
دو

 ال
ي

 ف
ت

عا
طا

لق
ف ا

ختل
 م

ي
ف

ية
ص

خ
ش

 ال
ية

هو
 ال

ت
با

وإث
ف 

ري
ع

ي ت
 ف

ي
س

ئي
ر

ها
يت

ول
شم

 و
ت

انا
بي

 ال
قة

 د
ى

عل
يز 

ك
تر

 ال
1.

1

ية
يل

شغ
لت

ت ا
يا

مل
لع

ة ا
ود

ج
ني 

س
حت

 2
.1

ة 
دم

خ
ت 

با
طل

مبت
ة 

ط
تب

ملر
م ا

هي
فا

امل
ير 

طو
3 ت

.1
ني

مل
عا

ملت
ا

يز 
تم

 ال
يع

ج
ش

1 ت
.4

ي
س

س
ملؤ

م ا
عل

لت
وا

ة 
لي

ملا
ة ا

ام
تد

س
اال

ن 
ما

ض
 2

.4
ي

ذات
 ال

اء
تف

ك
اال

ق 
قي

حت
و

   
   

ز  
ك

تر
ب 

اه
مو

ير 
طو

3 ت
.4

ني
مل

عا
ملت

ا ا
ض

ز ر
زي

تع
ى 

عل
ني 

جي
تي

ترا
س

اال
اء 

ك
شر

 ال
مع

ت 
قا

عال
 ال

يز
عز

4 ت
.4

ئة
هي

 ال
مل

بع
ة 

صل
 ال

ت
 ذا

ية
س

ئي
لر

ف ا
طرا

األ
و

ير 
وف

وت
ت 

انا
بي

لل
كر 

بت
 م

ل
لي

حت
ت 

يا
مل

بع
م 

يا
لق

1 ا
.3

ية
كان

س
 ال

بة
كي

تر
 ال

ول
ح

ة 
يد

جد
ت 

ما
خد

ني 
ك

تم
ة ل

تي
ما

لو
ملع

م ا
ظ

لن
ن ا

 م
دة

فا
ست

اال
 2

.3
ي

وم
ك

حل
ر ا

قرا
 ال

نع
ص

ت 
وا

قن
ل 

خال
ن 

 م
ية

هو
 ال

ت
با

وإث
ق 

حق
لت

ت ا
ما

خد
مي 

قد
1 ت

.2
دة 

عد
مت

ها
اق

ط
ع ن

سي
تو

 و
ي

وم
ك

حل
ع ا

طا
لق

ي ا
 ف

ت
ما

خلد
ني ا

ك
 مت

2.
2

ني 
مل

عا
ملت

ة ا
عي

تو
 و

ها
نت

كا
وم

ة 
يئ

ه
 ال

م
س

 با
اء

تق
الر

3 ا
.2

ها
دم

تق
ي 

لت
ت ا

ما
خلد

با

ن؟
دو

جو
مو

ن 
ح

ا ن
اذ

مل

ا؟
تن

ه
ج

ي و
 ه

ين
أ

ي
لت

ت ا
يا

داث
ح

اإل
ي 

 ه
ما

ي
 ف

ها
دم

خ
ست

سن
ة؟

بل
ملق

ث ا
ثال

 ال
ت

وا
سن

ال

ت
ما

ما
هت

ه ا
ج

تت
س

ن 
أي

نة
في

س
 ال

م
اق

ط
ود 

ه
ج

و
ة؟

حل
لر

ل ا
خال

ت
نا

ك
ملم

 وا
مل

وا
لع

ي ا
 ه

ما
ي

 ف
م

اه
س

ست
ي 

لت
ا

ة؟
حل

لر
م ا

متا
إ

ية
رؤ

ال

لة
سا

لر
ا

ف
دا

أله
ا

ية
ج

تي
ترا

س
اال

5859 Emirates Identity Authority   |   Strategic Plan 2014-2016هيئة االإمارات للهوّية   |   اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014



األهداف االستراتيجية  3-4

مت	��سع	االأهداف	اال�سرتاتيجية	ا�ستنادًا	اإلى	املحا�ر	اال�سرتاتيجية	االأربعة	املحددة،	�ذلك	يف	
�سيغة	�ن�ص	اختريا	بعناية	لتج�سيد	عالقة	ال�سبب	بالتاأثري	�سمن	النتائج	املن�س�دة	لكل	مح�ر..

الرتكيز	 �سن�سب	 �اأين	 املقبلة؟«..	 �سنوات   3 ال  يف  �سن�ستخدمها  التي  االإحداثيات  هي  »ما 
لتحقيقها

»اأين ينبغي على موظفينا تركيز جهودهم خالل هذه الرحلة؟«..	�ما	هي	الق�اعد	امل�ؤ�س�سية	
التي	ميكن	حت�سينها	لل�سماح	بتحقيق	النتائج	املرج�ة

»ما هي العوامل واملمكنات التي �ست�ساهم يف اإمتام الرحلة؟«.

�حاملا	مت	اعتماد	هذه	االأهداف	من	قبل	قيادة	الهيئة،	مت	��سع	خريطة	ا�سرتاتيجية	لت�سهيل	
ت��سيل	ا�سرتاتيجيتنا	اإلى	اجلهات	املتعاملة	على	ال�سعيدين	الداخلي	�اخلارجي.

وقد تم تصميم هذه الخريطة على شكل سفينة إماراتية للتشديد 
ومتيقظ  وملتزم  متحد  بحارة«  »طاقم  بـ  االحتفاظ  أهمية  على 

)موظفينا( يبحرون معًا نحو وجهة استراتيجية مشتركة.

اإن	ا�سرتاتيجية	الهيئة	2014-2016	ت�سف	بطريقة	�ا�سحة	�ب�سيطة	ما	الذي	ناأمل	حتقيقه	
»مهمتنا	�ر�ؤيتنا	�املحا�ر	اال�سرتاتيجية	االأربعة«	باالإ�سافة	اإلى	ال��سائل	التي	�سيتم	من	خاللها	

حتقيق	هذه	االإجنازات	»االأهداف	�القيم	اال�سرتاتيجية«:

الرؤية  2-4

الطم�ح	 ��ا�سح	 ب�سكل	م�جز	 �التي	تظهر	 ر�ؤيتها،	 الهيئة	مقاربة	علمية	يف	�سياغة	 اعتمدت	
اال�سرتاتيجي	النهائي	للهيئة	)»ما	هي	�جهتنا	النهائية؟«(.

لقد	اختارت	الهيئة	الن�ص	بعناية	تامة	�در�ست	التبعات	املحتملة	لكل	م�سطلح	من	اأجل	التاأكد	
من	اخلر�ج	مب�سم�ن	�سامل	��ا�سح	��سهل	الفهم	بالن�سبة	جلميع	االأطراف	املعنية.

احلك�مي	 النطاق	 �سمن	 الهيئة	 د�ر	 تط�ر	 على	 ت�سدد	 الر�ؤية	 على	 طراأت	 التي	 التغيريات	 اإن	
�جتاه	متعامليها.	�تتمثل	االختالفات	الرئي�سية	فيما	يلي:

• ت��سيع	العبارة	النهائية	من	»تقدمي	خدمات	اله�ية	ال�سخ�سية	�املحافظة	على	�سجل		
�سكاين	دقيق	�تقدمي	خدمات	اإلكرت�نية	مبتكرة«	لت�سبح	»توفري نظام متكامل ومتطور 

الإدارة الهوية ال�سخ�سية«.

• اإلى		 املتحدة«  العربية  االإمارات  لدولة  العاملية  والتناف�سية  »االأمن  عبارة	 اإ�سافة	
الر�ؤية،	�بالتايل	رفع	م�ست�ى	اأ�ل�يتها	داخل	الهيئة.

• ت��سيع	�متكني	اخلدمات	لت�سمل	»دعم حتول احلكومة واالقت�ساد« بداًل	من	االكتفاء		
باخلدمات	احلك�مية.

وفيما يلي الن�ص اجلديد للروؤية اجلديدة:

»توفير منظومة متكاملة ومتقدمة
إلدارة الهوية الشخصية تساهم في 

التحول الحكومي واالقتصادي
وتعزيز مقومات األمن والتنافسية 

العالمية لدولة اإلمارات«

6061 Emirates Identity Authority   |   Strategic Plan 2014-2016هيئة االإمارات للهوّية   |   اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014



يف	 املحددة	 االأهداف	 من	 هدف	 لكل	 امل��س�عة	 �امل�ستهدفات	 احلالية	 االأداء	 م�ست�يات	 بني	
ا�سرتاتيجية	2016-2014.

لقد	مت	تط�ير	املبادرات	اال�سرتاتيجية	�م�ؤ�سرات	االأداء	�سمن	عملية	تعا�نية	�سمت	قيادات	
الهيئة	�اأع�ساء	جمل�ص	االإدارة	�م�ظفي	االإدارة	ال��سطى	�ذلك	من	خالل	�ر�ص	عمل	داخلية	

�اجتماعات	م�سغرة	مت	تن�سيقها	من	قبل	مكتب	الدعم	اال�سرتاتيجي	التابع	للهيئة.

العلمية	 لالأ�ساليب	 �فقًا	 �اأ�ل�ياتها	 اال�سرتاتيجية	 املبادرات	 مناق�سة	 متت	 نهائية،	 �كخط�ة	
�ساأنها	 من	 التي	 الرئي�سية	 املبادرات	 على	 ال�س�ء	 اإلقاء	 من	 الهيئة	 ذلك	 مكن	 �قد	 املعتمدة.	
امل�ساعدة	يف	حتقيق	اأهدافها	اال�سرتاتيجية	على	مدى	الفرتة	املمتدة	من	2014	اإلى	2016،	

�تخطيط	تنفيذها	على	�س�ئه.
بالنتيجة، مت حتديد ع�سرة موؤ�سرات اأداء رئي�سية و23 مبادرة ا�سرتاتيجية كاأدوات اأ�سا�سية 
على  مو�سحة  وهي  بنجاح،   2014-2016 اال�سرتاتيجية  مبادئها  حتقيق  من  الهيئة  متكن 

النحو التايل:

مؤشرات األداء الرئيسية والمبادرات االستراتيجية  4-4

�تنفيذها	 �مراقبتها	 للتطبيق	 قابلة	 اإلى	خطة	عمل	 اال�سرتاتيجية	 االأهداف	 ترجمة	 اأجل	 من	
ب�س�رة	مالئمة،	قامت	الهيئة	بتحديد	م�ؤ�سرات	االأداء	الرئي�سية	�املبادرات	اال�سرتاتيجية	لكل	

منها	باتباع	منهجية	بطاقة	االأداء	املت�ازن.

نح�	 الهيئة	 تقدم	 ملدى	 الكمي	 القيا�ص	 اإجراء	 بهدف	 الرئي�سية	 االأداء	 م�ؤ�سرات	 ت�سميم	 �مت	
اإجناز	كل	مرحلة،	�التي	يتعني	قيا�سها	ب�سفة	د�رية	مقارنة	بامل�ستهدفات	املحددة	من	فريق	

القيادة.

ت�جيهات	 على	 بناء	 �اختيارها	 اأ�ل�ياتها	 �حتديد	 اال�سرتاتيجية	 املبادرات	 تعريف	 مت	 كذلك	
مناطق	الرتكيز	املحددة	يف	املراحل	املبكرة	من	تط�ير	اال�سرتاتيجية،	�التي	ا�ستندت	بد�رها	

اإلى	التحليالت	اال�سرتاتيجية	الداخلية	�اخلارجية	املف�سلة	يف	الق�سم	)2(	من	هذه	ال�ثيقة.

الهيئة	ل�سد	الفج�ة	 التي	يجب	تطبيقها	يف	 العمل	 �متثل	هذه	املبادرات	اال�سرتاتيجية	برامج	
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لهذه	 رئي�سية	 تركيز	 ب�ؤرة	 البيانات	 �ج�دة	 دقة	 تعترب	
اال�سرتاتيجية،	�عليها	يك�ن	للمح�ر	اال�سرتاتيجي	االأ�ل	اأهمية	

مطلقة	لنجاح	ر�ؤية	الهيئة.

اأعلى	 تطبيق	 من	 التاأكد	 ه�	 	2016 للعام	 االأهم	 طم�حنا	 اإن	
البيانات	 على	 اخل�س��سية	 	� احلداثة	 	� اجل�دة	 	 م�ست�يات	
من	 	%98 ن�سبة	 بل�غ	 مع	 ال�سكاين،	 ال�سجل	 يف	 ال�سخ�سية	
البيانات	 حتديث	 من	 	%95 �ن�سبة	 االأ�سا�سية	 البيانات	 دقة	
100%	من	االلتزام	 يف	ال�سجل	ال�سكاين	باال�سافة	الى	ن�سبة	

بال�س�ابط	االأمنية	اخلا�سة	ب�سرية	�خ�س��سية	البيانات.

�لتحقيق	هذه	االأهداف	الطم�حة،	ترتكز	عملياتنا	على	تط�ير	
�حت�سني	ج�دة	العمليات	�تقدمي	خدمات	مبتكرة	تف�ق	ت�قعات	

املتعاملني.

اإن	الطريقة	االأ�سا�سية	للتاأكد	من	دقة	�حداثة	قاعدة	البيانات	
لل�ق�ف	 ال�سكاين	 لل�سجل	 امل�ستمرة	 املتابعة	 طريق	 عن	 هي	
ال�س�ء	على	كافة	 اأخطاء	محتملة،	حيث	�سيلقي	ذلك	 اأي	 على	
نح�	 م�ساريعها	 بت�جيه	 للهيئة	 ��سي�سمح	 املحتملة	 االإ�سكاليات	

حت�سيل	اأعلى	قدر	من	القيمة	من	جه�دها.
االأهداف  لتحقيق  رئي�سية  مبادرات  اأربعة  حتديد  مت  لقد 

املرجوة من هذا املبداأ وهي:

• حت�سني	�تط�ير	اإجراءات	الت�سجيل.	

• ال�سجل		 اأنظمة	 ت�سغيل	 يف	 التقنيات	 اأحدث	 تبني	
ال�سكاين	�اأنظمة	اإدارة	اله�ية	�حماية	البيانات.

• حت�سني	جتربة	املتعامل.	

• حت�سني	اإجراءات	التدقيق.	

المحور االستراتيجي

الموثوقية
واالعتمادية

1

1
الموثوقية واالعتمادية

المبادرات االستراتيجية

المحور االستراتيجي ا�ول

ضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والحداثة 
والخصوصية للبيانات الشخصية في السجل السكاني

1- تحسين وتطوير إجراءات التسجيل.
2- تبني أحدث التقنيات في تشغيل أنظمة السجل 
السكاني وأنظمة إدارة الهوية وحماية البيانات.

3- تحسين تجربة المتعامل.
4- تحسين إجراءات التدقيق.

خدمات

1- بطاقة الهوية
2- االتصال بنا

مؤشرات ا�داء الرئيسية وا�هداف
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اأكرث	 من�ذج	 اعتماد	 اإلى	 لله�ية	 االإمارات	 هيئة	 �سعي	 اإطار	 يف	
اأ�سبح	املح�ر	اال�سرتاتيجي	الثاين	ه�	 تركيزًا	على	اخلدمات،	
ال�سن�ات	 خالل	 الهيئة	 �تطمح	 النم�ذج.	 لهذا	 املحفز	 العامل	
اله�ية	 بطاقة	 ا�ستخدام	 �ت��سيع	 تعزيز	 اإلى	 املقبلة	 الثالث	
اله�ية	 بطاقة	 د�ر	 �تفعيل	 بالد�لة،	 القطاعات	 مختلف	 يف	
اله�ية	 من	 �التحقق	 اإثبات	 يف	 االأ�سا�سي	 املرجع	 باعتبارها	

ال�سخ�سية.

حك�مية	 جهة	 	15 اأن	 �سمان	 يف	 االأ�سا�سية	 اأهدافنا	 �تتمثل	
اله�ية	بنجاح	 ا�ستخدام	قارئات	بطاقة	 بتفعيل	 �خا�سة	قامت	
�اخلا�سة	 احلك�مية	 امل�ؤ�س�سات	 من	 	%100 اأن	 ��سمان	

امل�ستهدفة	ت�ستخدم	بطاقة	اله�ية	يف	تقدمي	خدماتها.

��سيتم	حتقيق	هذه	االأهداف	من	خالل	ت��سيع	نطاق	خدمات	
الهيئة	خارج	حد�د	القطاع	العام	�احلك�مي	يف	د�لة	االإمارات	
�تقدمي	خدمات	التحقق	من	اله�ية	عرب	جمم�عة	من	القن�ات	
املتعددة	�تعزيز	اله�ية	امل�ؤ�س�سية	لهيئة	االإمارات	لله�ية	�ت�عية	
مبادرات	 �ستة	 حتديد	 مت	 �قد	 �خدماتها.	 بقدراتها	 اجلمه�ر	

اأ�سا�سية	لتحقيق	هذه	االأهداف	�هي:
• يف		 ال�سخ�سية	 املدنية	 ال�اقعات	 حتديث	 عملية	 اإدارة	

ال�سجل	ال�سكاين	�خدمات	البيانات.
• تط�ير	م�سر�ع	اإطار	العمل	القان�ين	ال�ستخدام	اأنظمة		

اإدارة	اله�ية	�الت�قيع	الرقمي	يف	الد�لة.
• تط�ير	�حت�سني	البنية	التحتية	�اآليات	التحقق	متعدد		

الع�امل	با�ستخدام	بطاقة	اله�ية.
• حت�سني	اخلدمات	املرتبطة	باله�ية.	
• حت�سني	�تنفيذ	خطة	امل�س�ؤ�لية	االجتماعية.	
• �مفاهيم		 ثقافة	 �ن�سر	 للتدريب	 تعليمي	 مركز	 اإن�ساء	

اإدارة	اله�ية	ال�طنية.
• تط�ير	�تنفيذ	خطة	ت�س�يق	�ات�سال	تفاعلية	لتعريف		

املتعاملني	بخدمات	الهيئة	�حت�سني	�سمعتها	امل�ؤ�س�سية.

المحور االستراتيجي

التكامل 
والترابط

2

خدماتالمبادرات االستراتيجية

1- التحقق من الهوية

2
التكامل والترابط

المحور االستراتيجي الثاني

تفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات 
في الدولة، وتفعيلها كمرجع رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية

1- إدارة عملية تحديث الواقعات المدنية الشخصية في 
السجل السكاني وخدمات البيانات.

2- تطوير مشروع إطار العمل القانوني الستخدام أنظمة إدارة 
 Emirates ID Digital) الهوية والتوقيع الرقمي في الدولة

.(Trust Center
3- تطوير وتحسين البنية التحتية وآليات التحقق متعدد 

العوامل باستخدام بطاقة الهوية.
4- تحسين الخدمات المرتبطة بالهوية.

.(CSR) 5- تحسين وتنفيذ خطة المسؤولية االجتماعية
6- إنشاء مركز تعليمي للتدريب ونشر ثقافة ومفاهيم إدارة 

الهوية الوطنية.
7- تطوير وتنفيذ خطة تسويق واتصال تفاعلية لتعريف 

المتعاملين بخدمات الهيئة وتحسين سمعتها 
المؤسسية.

مؤشرات ا�داء الرئيسية وا�هداف
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من	 الهيئة	 �ستتمكن	 احلالية،	 للخدمات	 امتداد	 ب�سفتها	
ال�سكاين	 ال�سجل	 يف	 املتمثلة	 احلالية	 م�ج�داتها	 ا�ستغالل	
مبتكرة	 خدمات	 ت�فري	 خالل	 من	 القرار	 �سنع	 عملية	 لتمكني	

مرتبطة	بالبيانات	الدمي�غرافية	لل�سكان.

لدى	 الر�سى	 من	 مرتفعة	 م�ست�يات	 بل�غ	 يف	 اأهدافنا	 �تتمثل	
�التقارير	 املعل�مات	 تتلقى	 التي	 احلك�مية	 الهيئات	 جميع	
لتط�ير	 مرجعًا	 لله�ية	 االإمارات	 هيئة	 ت�سبح	 �اأن	 الهيئة،	 من	
لل�سكان	يف	 الدمي�غرافية	 بالبيانات	 املتعلقة	 �الل�ائح	 االأنظمة	

الد�لة.

اجلهات	 ا�ستفادة	 م�ست�ى	 زيادة	 اإلى	 اأي�سا	 نهدف	 �نحن	
التي	 التحليلية	 �املعل�مات	 التقارير	 من	 �اخلا�سة	 احلك�مية	
ت�فرها	الهيئة	اإلى	85%،	�التاأكد	من	اأن	املعل�مات	�التقارير	
�يتم	 القرار	 �سناع	 احتياجات	 تغطي	 املطل�بة	 االإح�سائية	

ت�سليمها	يف	ال�قت	املنا�سب.

ت�فري	 طريق	 عن	 النتائج	 هذه	 حتقيق	 على	 قادرين	 �سنك�ن	
املبتكر	 بالتحليل	 ب�سكل	كبري	ترتبط	 خدمات	جديدة	�مطل�بة	
القائم	على	البيانات	الدمي�غرافية	لل�سكان،	مع	اال�ستفادة	من	

م�ج�داتنا	احلالية	لتمكني	�سنع	القرارات	احلك�مية.

�تتمثل	املبادرات	اال�سرتاتيجية	التي	�سيتم	تطبيقها	للتاأكد	من	
حتقيق	هذه	االأغرا�ص	�االأهداف	مبا	يلي:

• تط�ير	�تنفيذ	اإطار	عمل	ال�ستخراج	البيانات	ال�سكانية		
على	 اال�سرتاتيجي	 �التخطيط	 القرار	 �سنع	 لدعم	

ال�سعيد	ال�طني.

• اإدارة		 تط�ير	�تنفيذ	برامج	تدريبية	�حتليلية	مل�ظفي	
ال�سجل	ال�سكاين.

المحور االستراتيجي

التمكين

3

خدماتالمبادرات االستراتيجية

1- طلبات المعلومات 
السكانية

3
التمكين

المحور االستراتيجي الثالث

دعم صناع القرار بمعلومات دقيقة وحلول 
مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية

1- تطوير وتنفيذ إطار عمل الستخراج البيانات السكانية لدعم 
صنع القرار والتخطيط االستراتيجي على الصعيد الوطني.

2- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية وتحليلية لموظفي إدارة السجل 
السكاني.

مؤشرات ا�داء الرئيسية وا�هداف

مستوى رضا الجهات الحكومية والخاصة 
المستفيدة من البيانات والمعلومات 

التحليلية التي توفرها الهيئة
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الأي	 االأ�سا�سي	 املطلب	 ه�	 امل�ؤ�س�سي	 التميز	 اأن	 الهيئة	 تدرك	
القادمة،	 الثالثة	 ال�سن�ات	 مدى	 �على	 ناجحة.	 ا�سرتاتيجية	
االإدارية	 اخلدمات	 جميع	 تقدمي	 من	 التاأكد	 طم�حنا	 �سيك�ن	
يتم	 �اأن	 �ال�سفافية،	 �الكفاءة	 اجل�دة	 معايري	 الأعلى	 �فقًا	

تنفيذها	من	قبل	م�اهب	م�اطنة.

ت�طني	 ن�سبة	 على	 احلفاظ	 يف	 املن�س�دة	 االأهداف	 �تتمثل	
90%	من	 100%	من	م�ظفي	الهيئة،	�حتقيق	معدل	 مبعدل	
ر�سا	امل�ظفني	�اأمتتة	العمليات	الرئي�سية	مع	ال�فاء	مب�ازنات	
�مكتفية	 م�ستدامة	 كهيئة	 �س�رتنا	 لتدعيم	 املت�قعة	 العائدات	
ذاتيًا.	�للقيام	بذلك،	�ستك�ن	اأهدافنا	الداخلية	تعزيز	االمتياز	
م�اهبنا	 �تط�ير	 امل�ست�يات،	 جميع	 على	 �التعلم	 امل�ؤ�س�سي	
املتعاملني	 ر�سى	 م�ست�ى	 حت�سني	 على	 ال�ا�سح	 الرتكيز	 مع	
اأف�سل	خدمة	 لتقدمي	 اال�سرتاتيجية	 �سراكاتنا	 من	 �اال�ستفادة	

ممكنة.

املح�ر	 لهذا	 املختارة	 اال�سرتاتيجية	 املبادرات	 عدد	 اإن	
ت�ليها	 التي	 االأهمية	 ي�ؤكد	 مبادرات	 	10 �البالغ	 اال�سرتاتيجي	

الهيئة	لتحقيق	التميز	امل�ؤ�س�سي:
• �سمان	تطبيق	معايري	اجل�دة	�التميز	امل�ؤ�س�سي.	
• تطبيق	اأف�سل	املمار�سات	العاملية	يف	جمال	القيادة.	
• ��سع	�تط�ير	اخلطة	اال�سرتاتيجية	�قيا�ص	االأداء.	
• ت�فري	اأف�سل	اخلدمات	القان�نية.	
• ت�فري	اأحدث	خدمات	تقنية	املعل�مات.	
• اإدارة	امل�ارد	املالية	بكفاءة	�فعالية.	
• اإدارة	امل�سرتيات	�فق	اأف�سل	املمار�سات	العاملية.	
• التنظيمية		 ال�حدات	 لكافة	 م�سرتكة	 خدمات	 ت�فري	

بكفاءة	عالية.
• تطبيق	اأف�سل	ممار�سات	امل�ارد	الب�سرية.	
• �سمان	جناح	االت�سال	الداخلي	�اخلارجي.	

المحور االستراتيجي

الجودة 
والكفاءة 
والفاعلية

4

4
الجودة والكفاءة والفاعلية

المبادرات االستراتيجية

المحور االستراتيجي الرابع

ضمان تقديم كافة الخدمات ا�دارية وفق معايير 
الجودة والكفاءة والشفافية

1- ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

2- تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القيادة.

3- وضع وتطوير الخطة االستراتيجية وقياس ا�داء.

4- توفير أفضل الخدمات القانونية.

5- توفير أحدث خدمات تقنية المعلومات.

6- إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية.

7- إدارة المشتريات وفق أفضل الممارسات العالمية.

8- توفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.

9- تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية.

10- ضمان نجاح االتصال الداخلي والخارجي.

مؤشرات ا�داء الرئيسية وا�هداف
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اإلطار العام 
لتنفيذ 

االستراتيجية

اإلطار العام 
لتنفيذ 

االستراتيجية

الجزء الثاني
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»إن التنفيذ الناجح لالستراتيجية يخضع لقاعدتين أساسيتين هما: 
فهم دورة اإلدارة التي تربط االستراتيجية والعمليات، ومعرفة 

األدوات التي يتعين تطبيقها في كل مرحلة من مراحل الدورة«
د. روبرت كابالن ود. ديفيد نورتون، كلية هارفرد لالأعمال

بالن�سبة	لهيئة	االإمارات	لله�ية،	فاإن	اإدارة	اال�سرتاتيجية	هي	عبارة	عن	رحلة	�لي�ست	�جهة،	
اأحد	الكفاءات	االأ�سا�سية	يف	الهيئة،	االأمر	الذي	يتطلب	الكثري	من	 �هي	تتعلق	بجعل	التنفيذ	
بهدف	 	2010 العام	 للهيئة	يف	 االأ�لى	 املت�ازن	 االأداء	 بطاقة	 تط�ير	 لقد	مت	 �املثابرة.	 ال�قت	
2010-2013،	حيث	ت�سمنت	م�ؤ�سرات	االأداء	الرئي�سية	 مراقبة	تقدم	ا�سرتاتيجيتنا	للفرتة	

التي	تقي�ص	اأداء	كل	هدف	من	االأهداف	اال�سرتاتيجية	للهيئة.

كما	ت�سمنت	»البطاقة«	اأهدافًا	طم�حة	لكل	من	م�ؤ�سرات	االأداء	الرئي�سية	لل�سن�ات	من	2010	
اإلى	2013	اإلى	جانب	املبادرات	الرئي�سية	التي	كان	على	الهيئة	اإطالقها	من	اأجل	حتقيق	تلك	

االأهداف.	

�منذ	ذلك	احلني	خ�سع	اإطار	تنفيذ	اال�سرتاتيجية	لدى	الهيئة	اإلى	حت�سينات	ج�هرية	مع	دمج	
الهيئة	 جعل	 مما	 االأداء،	 �اإدارة	 اال�سرتاتيجية	 بخ�س��ص	 املجربة	 العاملية	 املمار�سات	 اأف�سل	
بف�سل	 املت�ازن	 االأداء	 لبطاقة	 امل�ساهري	 قائمة	 يف	 ُتدرج	 بالد�لة	 احتادية	 حك�مية	 جهة	 اأ�ل	
ا�سرتاتيجية	التنفيذ	يف	العام	2013.	من	خالل	اتباع	منهج	منظم	لكيفية	اإدارة	االأداء	�تنفيذ	

اال�سرتاتيجية،	�تهدف	الهيئة	من	بطاقة	االأداء	املت�ازن	اإلى	ما	يلي:

• االأ�ل�يات		 بخ�س��ص	 بالهيئة	 االإدارة	 فريق	 الإجماع	 امل�ستمر	 �التاأكيد	 البناء	
اال�سرتاتيجية	�م�ساهمة	كل	منها	يف	جناح	الهيئة	امل�ستمر.

• لت�سهيل	احل�ار		 التنظيمية	 ��حداتها	 الهيئة	 اإدارات	 لغة	م�سرتكة	بني	مختلف	 اإيجاد	
�التن�سيق	بينها	��سمنها.

• الفرق		 ال�سفافية	�املحا�سبة	يف	االإجراءات	�القرارات	املتخذة،	�مكافاأة	 رفع	م�ست�ى	
�االأفراد	ا�ستنادًا	اإلى	النتائج	امللم��سة.

• خلق	ت�ازن	بني	التفكري	الت�سغيلي	�اال�سرتاتيجي	عرب	الهيئة	مع	التاأكد	من	اأن	القرارات		
املتعلقة	بتح�سني	العمليات	الي�مية	تتم	بناء	على	)�مبا	يت�افق	مع(	اإر�سادات	االأهداف	

اال�سرتاتيجية	ط�يلة	االأمد.

• االأداء		 تط�ر	 اإلى	 ا�ستنادًا	 االجتاه	 ��سبط	 اال�سرتاتيجية	 لفر�سيات	 امل�ستمر	 التحدي	
�التغريات	يف	البيئة	اخلارجية.

مقدمــــــة

�سعادة الدكتور املهند�ص علي حممد اخلوري مع الربوفي�سور روبرت كابالن من كلية هارفرد لالأعمال
اأثناء مناق�سة اإطار تنفيذ ا�سرتاتيجية الهيئة
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1- االتصال والمشاركة
االأ�سا�سية	 املتطلبات	 اأحد	 ه�	 با�سرتاتيجيتنا	 التعريف	 باأن	 لله�ية	 االإمارات	 هيئة	 يف	 ن�ؤمن	
الإ�سراك	جميع	االأطراف	املعنية	يف	تنفيذها،	�نحن	نبذل	الكثري	من	اجلهد	يف	ن�سر	الت�عية	

با�سرتاتيجيتنا	لدى	اأهم	اجلهات	املتعاملة	مع	الهيئة	�على	كافة	امل�ست�يات.

لذلك،	فقد	اأن�ساأنا	مكتبًا	لالت�سال	احلك�مي	�املجتمعي	يت�لى	م�س�ؤ�لية	اإيجاد	�اإطالق	جد�ل	
اأعمال	مالئم	للتعريف	باال�سرتاتيجية	�يق�م	بتنظيم	فعاليات	�اأن�سطة	االت�سال	املختلفة	التي	

يتعني	القيام	بها	خالل	ال�سنة	عرب	جمم�عة	متن�عة	من	القن�ات	منها:

• عر�ص	خريطة	اال�سرتاتيجية	اخلا�سة	بالهيئة	يف	مباين	مراكزها	�اإداراتها	املختلفة		
لن�سر	ال�عي	بها	�اإبقاء	اجلميع	يف	حالة	من	الرتكيز	على	نف�ص	االجتاه	اال�سرتاتيجي.

 حاكم عجمان يثني على اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة 2016-2014

حاكم الفجرية.. ي�سيد باخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة

حاكم اأم القيوين ي�سيد باجلهود التي بذلتها هيئة االإمارات للهوية ل�سمان جناح خطتها اال�سرتاتيجية

حاكم راأ�ص اخليمة ي�سدد على اأهمية الهوية كم�سروع وطني ا�سرتاتيجي

• ن�سر	اخلطة	اال�سرتاتيجية	للهيئة	�ت�زيعها	على	جميع	م�ظفيها	�اأهم	اجلهات	املتعاملة		
معها.

• ن�سر	اخلطة	اال�سرتاتيجية	�العديد	من	املقاالت	�البيانات	ال�سحفية	االأخرى	املتعلقة		
بتط�ر	اأداء	الهيئة	على	م�قعها	االإلكرت�ين

• تنظيم	�ر�ص	عمل	�اجتماعات	مع	اجلهات	احلك�مية	االأخرى	�اأهم	املتعاملني	خالل		
اأ�ل�يات	 �امل�ساركة	يف	 ال�عي	 م�ست�ى	 �رفع	 اال�سرتاتيجية	 مناق�سة	 اأجل	 من	 �سنة	 كل	

الهيئة	�خططها.
• علم		 على	 املتعاملني	 اإبقاء	 اأجل	 من	 املحلية	 ال�سحف	 يف	 الهيئة	 ا�سرتاتيجية	 ن�سر	

باأ�ل�يات	الهيئة	�اإجنازاتها.
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 �سعادة الدكتور علي اخلوري اأثناء عر�ص ا�سرتاتيجية الهيئة 2014-2016 خالل حفل جائزة املدير العام

هيئة االإمارات للهوية تكرم �سركائها وتراجع خطتها اال�سرتاتيجية 2016-2014

�سرح اخلطة مع  �سوق دبي املايل

ومع املجل�ص التنفيذي الإمارة عجمان

ا�ستعرا�ص اخلطة اجلديدة مع و�سائل االإعالم
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2- الموائمة التنظيمية

2-1 الهيكل التنظيمي

طبقًا	ملق�لة	اأ�ستاذ	تاريخ	االأعمال	ال�سهري	يف	كلية	هارفرد	لالأعمال،	األفريد	د.	�ساندلر	االبن،	
التنظيمي	بطريقة	 الهيكل	 ت�سكيل	 يتم	 اأن	 بالتايل	يتعني	 »الهيكل يتبع اال�سرتاتيجية«..	 فاإن	

تخدم	تنفيذ	اال�سرتاتيجية	ب�سكل	�سحيح.

�عليه،	فقد	متت	مراجعة	�تعديل	الهيكل	التنظيمي	لهيئة	االإمارات	لله�ية	ليك�ن	مبثابة	محفز	
ال�سرتاتيجيتها	اجلديدة.	اإن	اخلطة	اال�سرتاتيجية	2014-2016	مبحا�رها	الرئي�سية	االأربعة	
�الفاعلية(	قد	�فرت	 �الكفاءة	 التمكني،	اجل�دة	 �الرتابط،	 التكامل	 �االعتمادية،	 )امل�ث�قية	
ال�سياق	العام	�االإر�سادات	الالزمة	مبا	ي�سمن	الت�سكيل	ال�سحيح	املنظم	الذي	ي�سمن	حتقيق	

االأهداف	على	اأف�سل	�س�رة.

الهيكل التنظيمي لهيئة اإلمارات للهوية �

يتاألف	الهيكل	التنظيمي	اجلديد	لهيئة	االإمارات	لله�ية	من	ثالثة	قطاعات	رئي�سية	ت�ازي	�حدة	
قطاع	 املركزية،	 العمليات	 قطاع	 اخلدمة،	 مراكز	 )قطاع	 الدعم	 ��حدة	 االأ�سا�سية	 االأعمال	
اخلدمات	امل�ؤ�س�سية	�امل�ساندة(	�اأربعة	مكاتب	)االت�سال	احلك�مي	�املجتمعي،	مكتب	املدير	
للمدير	 املبا�سرة	 االإدارة	 حتت	 تعمل	 �هي	 امل�ؤ�س�سية(	 احل�كمة	 اال�سرتاتيجي،	 الدعم	 العام،	

العام	حتت	اإ�سراف	جمل�ص	االإدارة.
Y خمطط الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

الحوكمـة
المؤسسية

مكتب
المديـر العـام

الدعم االستراتيجي
والتميز المؤسسي

االتصال
الحكومي والمجتمعي

المدير العــــــــــــام مكتب التدقيق
الداخلي

مجلس ا�دارة

عمليات مراكز التسجيل العمليات المركزية الخدمات المؤسسية والمساندة

مراكز دبي
والمنطقة الشمالية

مراكز المنطقة
الغربية

مراكز أبوظبي

مراكز التسجيل

الدعم الفني

ا�نظمة المساندة

ا�نظمة الرئيسية

الخدمات
ا�لكترونية

تقنية
المعلومات

العقود
والمشتريات

متابعة ا�يرادات

الحسابات
والرقابة

التخطيط المالي
والموازنة

المـاليــــــــــــــة

خدمات الدعم
لمبنى ا�دارة

التدريب والتطوير

شؤون الموظفين

الموارد البشرية
والخدمات ا�دارية

التحليل وا�حصاء

توصيل البطاقات

طباعة البطاقات

تدقيق البيانات

السجل السكاني

خدمات
مراكز التسجيل

تخطيط ومتابعة
عمليات التسجيل

عالقات المتعاملين
والمراجعين

دعم مراكز
التسجيل
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 2-2  اإلطار التنازلي لالستراتيجية

ب�س�رة	عامة	فاإن	امل�اءمة	يف	الهيئة	تتمثل	يف	الفكرة	القائلة	باأن	كل	�حدة	فيها	يجب	اأن	تن�سق	
اأهدافها	�	م�ستهدفاتها	�عملياتها	�اأن�سطتها	مع	ا�سرتاتيجية	الهيئة.

الهيئة	 ر�ؤية	 حتقيق	 ميكن	 بحيث	 االجتاه	 �بنف�ص	 معًا	 االإدارات	 كافة	 تتعا�ن	 اأن	 املهم	 �من	
يف	 م�ساهمته	 طبيعة	 يدرك	 اأن	 �فرد	 �حدة	 كل	 على	 يتعني	 فاإنه	 ذلك	 �لتحقيق	 �طم�حاتها،	

ا�سرتاتيجية	الهيئة.

�قد	��سعت	هيئة	االإمارات	لله�ية	عملية	�ساملة	لت�سل�سل	املهام	بدءًا	من	م�ست�ى	ا�سرتاتيجية	
الهيئة	��س�اًل	اإلى	م�ست�يات	االإدارة	�االأفراد،	مع	التاأكد	من	تقا�سم	كل	من	م�ظفينا	م�س�ؤ�لية	

تنفيذ	خطتنا	اال�سرتاتيجية	2016-2014.

م�اءمة	 بغية	 ا�سرتاجتيتنا	 �سياغة	 يف	 تنازلية	 عملية	 لله�ية	 االإمارات	 هيئة	 يف	 طبقنا	 لقد	
مب�ائمة	 العملية	 بداأت	 حيث	 	.2016-2014 الهيئة	 ا�سرتاتيجية	 مع	 �اأفرادنا	 اإداراتنا	 كافة	
رئا�سة	جمل�ص	 قبل	مكتب	 املعدة	من	 ا�سرتاتيجية	احلك�مة	االحتادية	 مع	 الهيئة	 ا�سرتاتيجية	

ال�زراء.

مع	 الهيئة	 يف	 املختلفة	 االإدارات	 مل�اءمة	 العمل	 منهجية	 تعريف	 يف	 الثانية	 اخلط�ة	 �تتمثل	
الرئي�سية	 االأداء	 �م�ؤ�سرات	 االأهداف	 بتحديد	 اإدارة	 كل	 تق�م	 بحيث	 العامة.	 ا�سرتاتيجيتها	

�امل�ستهدفات	اخلا�سة	بها	�التي	تدفع	باجتاه	حتقيق	االأهداف	اال�سرتاتيجية	للهيئة.

امل�ست�ى	 على	 الرئي�سية	 االأداء	 م�ؤ�سرات	 حتديد	 يف	 فتتمثل	 �االأخرية	 الثالثة	 اخلط�ة	 اأما	
ال�سخ�سي	لل�ظائف	املختلفة	يف	كل	اإدارة،	مع	ت��سيح	م�ساهمة	جميع	م�ظفي	الهيئة	يف	تنفيذ	

اال�سرتاتيجية.

اإن	هذا	االإطار	الهيكلي	ي�ؤكد	االرتباطات	ال�ا�سحة	بني	كل	م�ست�ى	من	م�ست�يات	الهيئة،	بدءًا	
من	الر�ؤية	��س�اًل	اإلى	االأن�سطة	ال�سخ�سية،	�بالتايل	فه�	يقدم	خارطة	طريق	متكاملة	لكيفية	

التنفيذ	ال�سحيح	للخطة	اال�سرتاتيجية	للهيئة.
Y التو�سيح يف الر�سوم التالية

الدعم  ومهام  الرئي�سية  العمليات  للهوية  االإمارات  هيئة  يف  الثالثة  القطاعات  تتولى 
بالهيئة على النحو التايل:

• »امل�ث�قية		 مبح�ر	 رئي�سية	 ب�سفة	 القطاع	 هذا	 يهتم	 اخلدمة:	 مراكز  عمليات  قطاع 
�االعتمادية«	يف	ا�سرتاتيجية	الهيئة،	�ي�سم	اإدارتني	هما:

• اإدارة	مراكز	اخلدمة،	�هي	االإدارة	امل�س�ؤ�لة	عن	التاأكد	من	اأن	ت�سجيل	ال�سكان	يف		
املناطق	املختلفة	من	الد�لة	يتم	باأعلى	م�ست�يات	الدقة	�الكفاءة.

• بتقدمي		 اخلدمة	 مراكز	 قيام	 عن	 امل�س�ؤ�لة	 �هي	 اخلدمة،	 مراكز	 دعم	 اإدارة	 	
جميع	 على	 املتعاملني	 ر�سى	 تعزيز	 �بالتايل	 اجل�دة	 م�ست�يات	 باأعلى	 خدماتها	

امل�ست�يات.
هذا	�تتعا�ن	االإدارتان	معًا	للتاأكد	من	احتفاظ	الهيئة	مبعل�مات	م�ث�قة	يف	�سجالتها.

• قطاع العمليات املركزية:	يهتم	هذا	القطاع	على	االأغلب	مبح�ري	»التكامل	�الرتابط«		
�»التمكني«	�سمن	ا�سرتاتيجية	الهيئة.	�يعمل	يف	هذا	القطاع	اإدارتان	هما:

• العمليات	�دمج		 اأمتتة	جميع	 اأ�سا�سيًا	يف	 ت�ؤدي	د�رًا	 اإدارة	تقنية	املعل�مات،	�التي	
ال�سالحيات	مع	اجلهات	االأخرى	من	خالل	من�سة	م�سرتكة،	�تقدمي	الدعم	الفني	

الداخلي	الإدارات	الهيئة	االأخرى.
• اإدارة	ال�سجل	ال�سكاين	التي	تت�لى	التحقق	من	�سحة	البيانات	املحف�ظة	يف	ال�سجل		

االإح�سائية	 التقارير	 تقدمي	 اإلى	 باالإ�سافة	 اله�ية	 بطاقات	 �طباعة	 ال�سكاين	
الدقيقة	 باملعل�مات	 �اإمدادهم	 القرار	 �سناع	 لدعم	 ت�ستخدم	 التي	 �التحليلية	

املتعلقة	بدمي�غرافية	ال�سكان.	

• �الكفاءة		 »اجل�دة	 مح�ر	 القطاع	 هذا	 يت�لى	 وامل�ساندة:	 املوؤ�س�سية  اخلدمات  قطاع 
�الفاعلية«	يف	ا�سرتاتيجية	الهيئة،	�ي�سم	اإدارتني	هما:

• املت�سلة		 �العمليات	 امل�ظفني	 �س�ؤ�ن	 اإدارة	 تت�لى	 �التي	 الب�سرية	 امل�ارد	 اإدارة	
بتدريبهم	�تط�يرهم.

• اإدارة	املالية	�تت�لى	كافة	ال�س�ؤ�ن	املالية	للهيئة	مبا	يف	ذلك	العق�د	�خدمات	الت�ريد		
كما	تت�لى	هذه	االإدارة	�سيانة	مباين	الهيئة	�مرافقها.

معايري	 باأعلى	 االإدارية	 اخلدمات	 جميع	 تقدمي	 �سمان	 على	 االإدارتان	 هاتان	 �تعمل	
اجل�دة	�الكفاءة	�ال�سفافية.
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تت�سل�سل االأغرا�ص اال�سرتتيجية )ماذا؟( نزواًل عرب الهيئة:
وتعود التائج اال�سرتاتيجية )كيف؟( اإلى ال�سعود لالأعلى.

ضمــــان تطبيـــق أعلـى مستـويات 
الجـــودة والحـداثـة والخصـوصيــة 
للبيانات الشخصيـة في السجـل السكـاني

دعــم صنــاع القــرار بمعلومات دقيقة 
وحلول مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية

التمكينالتكامل والترابطالموثوقية واالعتمادية 123

4

القيم

الجودة والكفاءة والفاعلية 
ضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية 

إنشاء وإدارة وإثبات الهوية الشخصية
في دولة ا�مارات العربية المتحدة

 توفير منظومة متكاملة ومتقدمة �دارة الهوية الشخصية
 تساهم في التحول الحكومي واالقتصادي و تعزيز مقومات ا�من

والتنافسية العالمية لدولة ا�مارات

التركيز على
المتعاملين

العمل
بروح الفريق

النزاهة
والمسؤولية

روح المبادرة
وا�بداع

االلتزام
بالجودة الثقة

تفعيــل وتوسيــع نطـاق استخـدامات بطـاقة الهـويـة 
في مختلف القطاعات في الدولة وتفعيلها كمرجع 
رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية

1.1 التركيز على دقة البيانات وشموليتها

2.1 حتسني جودة العمليات التشغيلية

3.1 تطوير املفاهيم املرتبطة مبتطلبات خدمة 
املتعاملني

1.4 تشجيع التميز 
والتعلم املؤسسي

2.4 ضمان االستدامة املالية 
وحتقيق االكتفاء الذاتي

3.4 تطوير مواهب تركز        
على تعزيز رضا املتعاملني

4.4 تعزيز العالقات مع الشركاء االستراتيجيني 
واألطراف الرئيسية ذات الصلة بعمل الهيئة

1.3 القيام بعمليات حتليل مبتكر للبيانات وتوفير 
خدمات جديدة حول التركيبة السكانية

2.3 االستفادة من النظم املعلوماتية لتمكني 
صنع القرار احلكومي

1.2 تقدمي خدمات التحقق وإثبات الهوية من خالل قنوات 
متعددة 

2.2 متكني اخلدمات في القطاع احلكومي وتوسيع نطاقها

3.2 االرتقاء باسم الهيئة ومكانتها وتوعية املتعاملني 
باخلدمات التي تقدمها

ملاذا نحن موجودون؟

أين هي وجهتنا؟

ما هي اإلحداثيات التي
سنستخدمها في
السنوات الثالث املقبلة؟

أين ستتجه اهتمامات
وجهود طاقم السفينة
خالل الرحلة؟

ما هي العوامل واملمكنات
التي ستساهم في
إمتام الرحلة؟

الرؤية

الرسالة

األهداف
االستراتيجية

استراتيجية الهيئة

تسلسل
من ا�على
إلى ا�سفل

استراتيجية ا�دارات

بطاقة ا¡داء المتوازن الفردية

تسلسل
من ا�سفل
إلى ا�على 

تتسلسل ا�غراض االستراتيجية (ماذا؟) نزوًال عبر الهيئة
وتعود النتائج االستراتيجية (كيف؟) إلى الصعود ل»على
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3.1 تطوير املفاهيم املرتبطة مبتطلبات خدمة 
املتعاملني

1.4 تشجيع التميز 
والتعلم املؤسسي

2.4 ضمان االستدامة املالية 
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3.4 تطوير مواهب تركز        
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2.2 متكني اخلدمات في القطاع احلكومي وتوسيع نطاقها

3.2 االرتقاء باسم الهيئة ومكانتها وتوعية املتعاملني 
باخلدمات التي تقدمها

ملاذا نحن موجودون؟

أين هي وجهتنا؟

ما هي اإلحداثيات التي
سنستخدمها في
السنوات الثالث املقبلة؟

أين ستتجه اهتمامات
وجهود طاقم السفينة
خالل الرحلة؟

ما هي العوامل واملمكنات
التي ستساهم في
إمتام الرحلة؟

الرؤية

الرسالة

األهداف
االستراتيجية
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األهداف االستراتيجية
ملكتب رئاسة مجلس الوزراء

أهداف الدولة
اخلريطة

االستراتيجية
ملكتب رئاسة

مجلس الوزراء

يتم تحديد
ا�هداف

االستراتيجية
من قبل

مكتب رئاسة
مجلس الوزراء

لتحقيق
ا�هداف

الحكومية

المساهمات

الهيكل التسلسلي للهيئة للفترة 2016-2014

استراتيجية
هيئة ا�مارات

للهوية
2014-2016

مساهمات
ا�دارات

لتحقيق
ا�هداف

االستراتيجية
لهيئة ا�مارات

للهوية

مساهمة
ا�فراد

في أهداف 
ا�دارات

الرسالة

الرؤية

Mission

Vision
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خالل الرحلة؟

ما هي العوامل واملمكنات
التي ستساهم في
إمتام الرحلة؟

الرؤية

الرسالة

األهداف
االستراتيجية

حول بطاقة ا�داء الشخصية

AGõYC’G AÓeõdG
 ≈∏Y  »ª°SôdG  ™HÉ£dG  AÉØ°VEGh  ójóëàd  á«ªgCG  ÌcC’G  IGOC’G  á«°üî°ûdG  AGOC’G  ábÉ£H  Èà©J
 ºµæe ™bƒàe ƒg Ée ∞°üJ »¡a .2016-2014 ájƒ¡∏d äGQÉeE’G áÄ«g á«é«JGÎ°SEG ‘ ºµàªgÉ°ùe
 á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  ájOôØdG  Oƒ¡÷G  ¢Vô©d  π«dO  áHÉãÃ  πª©Jh  ,á«∏ªYh  áë°VGh  á≤jô£H
 º«≤dG  ≈dEG  GOÉæà°SG  …QhO  πµ°ûH  AGOC’G  º««≤J  ºà«°S  kGóYÉ°üa  ¿B’G  øeh  .ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«°üî°ûdG

.á«°üî°ûdG AGOC’G ábÉ£H ‘ IQƒcòŸG áaó¡à°ùŸG
 πµH ¢UÉÿG º«≤ŸG ™e á«°üî°ûdG ±GógC’G ≈∏Y ¥ÉØJE’Gh á°ûbÉæŸG ≈∏Y ™«ª÷G oÉ«°üî°T ™é°TCGh
 IOÉjRh ,É¡à£°ûfCG á«dÉ©ah IAÉØc Ú°ù– ≈∏Y ájƒ¡∏d äGQÉeE’G áÄ«g óYÉ°ùj ±ƒ°S Ée ƒgh  ,∞Xƒe

.ÉæàjDhQ RÉ‚EG ƒëf ≥jô£dG QÉ°üàNGh Ú∏eÉ©àŸG É°VQ
z... ÖLGh  πH kÉaôJ ¢ù«d .ÉæÑLGh ƒg ... Éfõ«“{

Sóæ¡ŸG QƒàcódG¢ علي الخوري

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y áª¶æe á«°üî°ûdG AGOC’G ábÉ£H

:AGOC’G º««≤àd QhÉfi çÓK

 ∞XƒŸG  á£°ûfCG  º««≤àd  ..á«°ù«FôdG  AGOC’G äGô°TDƒe
á«eƒ«dG

 Qƒ£àdG  º««≤àd  ..»°üî°ûdG  ôjƒ£à∏d  AGOC’G  äGô°TDƒe
 á«æ¡ŸG ¬JÉ«M QÉ°ùe ‘ ∞Xƒª∏d »°üî°ûdG

 ¿Éc GPEG º««≤àd ..∞XƒŸG iód »æ¡ŸG ∑ƒ∏°ùdG äGô°TDƒe
 Ëó≤J  øe  ¬fÉæµÁ  ¬JÉaô°üJ  h  OôØdG  ∑ƒ∏°S

á«dÉ©ØH äÉeóÿG

 áª«bh  ,á«FÉ¡ædG  áé«àædG  øe  ¿Rh  ô°TDƒe  πc  iód

 áª«≤dG øe ±GôëfG áª«b h ,á«∏©a áª«bh ,áaó¡à°ùe

 ≈∏Y  èFÉàædG  óæà°ùJh  ájOôa  áé«àf  h  ,áaó¡à°ùŸG

.kÉ≤Ñ°ùe IOófi ÒjÉ©e

á«æeõdG IÎØ∏d á°UÉÿG ±GógC’G ójó– -1
 ≈∏Y  º«≤ŸG  ™e  ºFGƒàj  ¿CG  ∞Xƒe πc  ≈∏Y  Öéj  -

 áaó¡à°ùŸG  º«≤dGh  á«°ù«FôdG  AGOC’G  äGô°TDƒe

.ájƒæ°ùdG

 ΩÉ©dG ájÉ¡f / ∞°üàæe á©LGôe -2
 º«≤dÉH  oáfQÉ≤e  ∞XƒŸG  AGOCG  º«≤j  º«≤ŸG  -

.áaó¡à°ùŸG

 äÉ¶MÓŸGh º««≤àdG -3
 ≈∏YkGAÉæH  á«FÉ¡ædG  áé«àædG  ÜÉ°ùàMG  ºàj  -

.ô°TDƒe πµd ájOôØdG áé«àædG

 èFÉàædG  á°ûbÉæŸ  º«≤ŸGh  ∞XƒŸG  ™ªàéj  -

.á«FÉ¡ædG áé«àædG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh

 Ú°ùëàdG  ä’É›h  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  ¢ûbÉæJ  -

 ºàjh É«∏©dG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN ∞Xƒe πµd

.ÚØXƒª∏d äÉ¶MÓŸG π≤f

:á«FÉ¡ædG áé«àædG
 øe %60  ÚH ¿hRƒŸG ∫ó©ŸG »g á«FÉ¡ædG  áé«àædG

 äGô°TDƒe  áé«àf  øe  %20h  AGOC’G  äGô°TDƒe  áé«àf

 äÉ«cƒ∏°ùdG  áé«àf  øe %20h  h  á«°üî°ûdG  á«ªæàdG

   .á«æ¡ŸG äÉaô°üàdGh

 øµÁ  »àdG  áØ∏àîŸG  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  »∏j  Éª«ah

:É¡≤«≤– OôØ∏d

 (FA)  ÒãµH ™bƒàŸG øe ≈∏YCG
5 h 4 ÚH Ée ìhGÎJ á«FÉ¡ædG áé«àædG

(AE) ™bƒàŸG øe ≈∏YCG
3.99 h 3 ÚH Ée ìhGÎJ á«FÉ¡ædG áé«àædG

 (ME) ™bƒàŸG
2.99h  2 ÚH Ée ìhGÎJ á«FÉ¡ædG áé«àædG 

(BE) ™bƒàŸG øe πbCG
1.99h  0 ÚH Ée ìhGÎJ á«FÉ¡ædG áé«àædG 

:á«°üî°ûdG äGô°TDƒŸG èFÉàf
%20-  => áaó¡à°ùŸG áª«≤dG øY ±Gôëf’G -0

 ÚH Ée ìhGÎj áaó¡à°ùŸG áª«≤dG øY ±Gôëf’G -1
%10.01-h %19.99-

 ÚH Ée ìhGÎj áaó¡à°ùŸG áª«≤dG øY ±Gôëf’G -2
%0.01- ¤EG %10-

 ÚH Ée ìhGÎj áaó¡à°ùŸG áª«≤dG øY ±Gôëf’G -3
%10 ¤EG  %0

 ÚH Ée ìhGÎj áaó¡à°ùŸG áª«≤dG øY ±Gôëf’G -4
%19.99+ h %10.01+

%20  => áaó¡à°ùŸG áª«≤dG øY ±Gôëf’G -5

3- النتائج2- عملية التقييم1- هيكل بطاقة ا�داء الشخصية

الخريطة االستراتيجية الدارة مراكز الخدمةإستراتيجية هيئة ا�مارات للهوية 2014 - 2016

كيف تعمل بطاقة ا�داء الشخصية؟

8687 Emirates Identity Authority   |   Strategic Plan 2014-2016هيئة االإمارات للهوّية   |   اخلطة اال�سرتاتيجية  2016-2014



 3- حوكمة االستراتيجية

ت�ستند	عملية	ح�كمة	اال�سرتاتيجية	يف	الهيئة	اإلى	ممار�سات	اإدارة	اال�سرتاتيجية	�االأداء	االأكرث	
مك�نات	رئي�سية،	ت�سم	عمليات	االإدارات	 تط�رًا	للهيئات	احلك�مية.	�قد	متت	هيكلتها	ح�ل	3	

املختلفة	يف	الهيئة،	�جتمعها	يف	طريقة	�احدة	لتنفيذ	املهام	املحددة	بالطريقة	املثلى:

امل�ست�يات	 مختلف	 يف	 االأداء	 الإدارة	 م�سرتكة	 لغة	 لن�سر	 الكفاية	 فيه	 مبا	 �عملية	 �سهلة	 �هي	
التنظيمية	للهيئة	�هي	قائمة	يف	ال�قت	نف�سه	على	اإطار	منهجي	عام	�سلب:

مسؤوليات ومحاسبة 
محددة بوضوح 

بخصوص التنفيذ 
والمراقبة وإعداد 

التقارير حول الخطة 
االستراتيجية

تقويم متكامل 
ل�دارة يضمن تخطيط 

االستراتيجية 
ومراقبتها ومراجعتها 

دوري� على مدار السنة.

عملية رسمية لمراقبة 
وتحليل ا�داء وإعداد 

التقارير ومراجعة ا�داء، 
باستخدام أحدث 
التقنيات المتوفرة

عملية وأداة إدارة التقاريرتقويم متكامل لدارةالمسؤولية عن التنفيذ

123
مثال: خارطة ا�سرتاتيجية اإدارة مراكز اخلدمة

مثال: بطاقة االأداء ال�سخ�سية
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من
المسؤولية عن التنفيذ

هذ�  على  وبناء  جماعي«،  »ن�ساط  عن  عبارة  هو  �ال�سرت�تيجية  تنفيذ  �إن 
املبداأ يوجد لدى الهيئة م�ستويات خمتلفة من امل�سوؤولية واملحا�سبة املتعلقة 

بكل عن�سر من عنا�سر ا�سرتاتيجيتها:

المستوى 1: المدير العام �
فه�	 التنفيذ،	 �عمليات	 اال�سرتاتيجية	 �سياغة	 مدير	 اأنه	 على	 للهيئة	 العام	 املدير	 د�ر	 ف	 ُيعرَّ
يحدد	االجتاه	اال�سرتاتيجي	للهيئة	)الر�ؤية	�املحا�ر	اال�سرتاتيجية	�النتائج(	�يت�لى	التاأكد	من	

الت�افق	مع	ت�قعات	جمل�ص	االإدارة	�التزام	فريق	االإدارة	بتنفيذ	اخلطة	اال�سرتاتيجية	للهيئة.

المستوى 2: المدراء التنفيذيون للقطاعات �
اال�سرتاتيجية	 االأهداف	 تطبيق	 عملية	 دفع	 م�س�ؤ�لية	 للقطاعات	 التنفيذي�ن	 املدراء	 يتحمل	
التي	يعترب	كل	قطاع	منهم	م�س�ؤ�اًل	عنها.	�يتمثل	د�رهم	يف	�سمان	التعريف	ال�سحيح	بكافة	
�االأفراد(	 �ال�حدات	 ال�اقعة	على	عاتقهم	لدى	فرق	عملهم	)االإدارات	 �املبادرات	 االأهداف	
�تطبيقها	ب�سكل	�سحيح.	كما	يت�ل�ن	االإ�سراف	على	اأداء	االأهداف	��سري	العمل	مب�ؤ�سرات	االأداء	

الرئي�سية	�املبادرات	اال�سرتاتيجية.

المستوى 3: مدراء اإلدارات �
يتحمل	مدراء	االإدارات	امل�س�ؤ�لية	عن	تطبيق	املبادرات	اال�سرتاتيجية	التي	ُتكلف	اإداراتهم	بها	
باالإ�سافة	اإلى	امل�س�ؤ�لية	عن	حتقيق	االأهداف	املحددة	يف	بطاقات	االأداء	اخلا�سة	باالإدارات.	
كما	يتحمل�ن	م�س�ؤ�لية	اإجراء	حتليالت	�سحيحة	�اخلر�ج	بت��سيات	مالئمة	مل�ؤ�سرات	االأداء	

الرئي�سية	�املبادرات	ب�سفة	�سهرية.

المستوى 4: الموظفون �
لكل	م�ظف	من	م�ظفي	الهيئة	بطاقة	اأداء	�سخ�سية	خا�سة	به	تت�سمن	جمم�عة	�ا�سحة	من	
م�ؤ�سرات	االأداء،	�التط�ير	ال�سخ�سي	�ال�سل�ك	املهني	التي	متثل	م�ساهمته	الفردية	يف	تنفيذ	
�تتم	 امل�ؤ�سرات	يف	بداية	كل	عام	 الهيئة.	�يتم	حتديد	م�ستهدفات	لكل	من	هذه	 ا�سرتاتيجية	

مراجعتها	كل	�ستة	اأ�سهر.

�سعادة الدكتور علي اخلوري يتولى قيادة اجلهود لتوفيق اخلطة اال�سرتاتيجية 
الوزراء جمل�ص  رئا�سة  مكتب  اإر�سادات  مع  للهيئة   2016-2014

التاأكيد على م�سوؤولية كافة القطاعات يف دفع عملية تطبيق االأهداف اال�سرتاتيجية
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متى
تقويم ومراجعة االستراتيجية

اأكرث فعالية يف حت�سني االأداء واتخاذ قرارات  اإن جعل اجتماعات االإدارة 
اأف�سل »مبنية على الوقائع ولي�ص على امل�ساعر« هو من التحديات الرئي�سية 

لت�سكيل اإطار عام حمكم لتنفيذ اال�سرتاتيجية.

للتاأكد	 املراجعة الدورية للخطة اال�سرتاتيجية	 االإدارة،	 االأ�سا�سية	يف	جناح	 العنا�سر	 �من	
من	ت�افق	�ترابط	االأهداف	�املهام	فيما	يتعلق	بالتغريات	التي	تتم	امل�سادقة	عليها	يف	البيئتني	
للم�ساعدة	 منتظمة	 ب�سفة	 االأداء	 مراجعات	 اإجراء	 يتم	 اأن	 املهم	 �من	 �اخلارجية.	 الداخلية	
يف	ت�سكيل	اأن�سطة	االإدارات	��سبطها،	�قد	قامت	الهيئة	ب�سياغة	عملية	مراجعة	محكمة	على	

امل�ست�يني	الت�سغيلي	�اال�سرتاتيجي.

�يف	بداية	كل	عام،	يتم	اإعداد	تق�مي	االإدارة	اخلا�ص	بالهيئة	ح�ل	3	ملتقيات	رئي�سية	ملراجعة	
االأداء:

• املتعلقة		 امل�ا�سيع	 تناق�ص	 �التي	 الت�سغيلية،	 للمراجعة	 �سهرية	 ن�سف	 اجتماعات	
بالعمليات	الي�مية	للهيئة،	�تراقب	تقدم	م�ؤ�سرات	االأداء	الرئي�سية	الت�سغيلية	�امل�ساريع	

�خطط	العمل	�حتفز	التح�سن	امل�ستمر.

• تط�ر		 �مناق�سة	 لتقييم	 اال�سرتاتيجية	 مراجعة	 اجتماعات	 تعقد	 �سن�ية،	 ربع	 ب�سفة	
�سبط	 يجري	 االجتماعات	 هذه	 �خالل	 للهيئة.	 العام	 �االأداء	 اال�سرتاتيجية	 اخلطة	

االأهداف	�املبادرات	اال�سرتاتيجية	�اإدخال	اأي	تعديالت	الزمة	على	اخلطة.

• اأخريًا،	ُيعقد	اجتماع	للتذكري	باال�سرتاتيجية	يف	نهاية	كل	�سنة	ملراجعة	االأداء	ال�سن�ي		
خارطتها	 �حتديث	 اال�سرتاتيجية	 الفر�سيات	 ب�ساأن	 التفكري	 �اإعادة	 للهيئة،	 العام	

اال�سرتاتيجية	�بطاقة	االأداء	املت�ازن	اخلا�سة	بالهيئة	على	�س�ئه.

اإن	الهدف	الرئي�سي	من	هذه	امللتقيات	ه�	�سمان	امل�سي	يف	تنفيذ	اال�سرتاتيجية	ح�سب	املخطط	
�حتليل	االأ�سباب	امل�ؤدية	اإلى	اأي	انحرافات	�تقدمي	ت��سيات	لتح�سني	االأداء	�اتخاذ	القرارات	

ب�ساأن	االإجراءات	الت�سحيحية.

	

جل�سات تقييم لالإدارة العليا ملراحل تنفيذ اال�سرتاتيجية

.. ومتابعة للمخرجات والنتائج

.. واجتماع للجنة االإدارة العليا خارج عن املاألوف
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كيف
عملية وأداة إعداد التقارير

اإن املحرك الرئي�سي لقرارات االإدارة يف الهيئة هو التو�سيات املرفوعة من 
املدراء بناء على التحليل الدوري والتقارير حول موؤ�سرات االأداء واملبادرات 

املحددة على كل م�ستوى من امل�ستويات التنظيمية.

يتم	اتباع	عملية	ر�سمية	الإعداد	التقارير	كل	�سهر،	حيث	يق�م	كل	مدير	بتحديث	��سع	م�ؤ�سرات	
لتط�رها	 تف�سيليًا	 حتلياًل	 �يجري	 م�س�ؤ�لياته،	 �سمن	 ال�اقعة	 �املبادرات	 الرئي�سية	 االأداء	

�يقرتح	اإجراءات	ت�سحيحية	بخ�س��ص	املجاالت	ذات	االأداء	ال�سعيف.

�من	ثم	يتم	ت�حيد	هذه	التحليالت	�الت��سيات	�تقدميها	اإلى	فريق	القيادة	لتحديد	اأ�ل�يات	
املهام	�تخ�سي�ص	امل�ارد.

برنامج	 تطبيق	 الهيئة،	 ا�سرتاتيجية	 تنفيذ	 اإطار	 على	 م�ؤخرًا	 اعتمدت	 التي	 التح�سينات	 �من	
معر�ف	الإدارة	االأداء	�اال�سرتاتيجية	بغية	اأمتته	عملية	املراقبة	�اإعداد	التقارير.

�قد	مت	�سبط	النظام	الذي	مت	اختياره	�فق	املتطلبات	املحددة	للهيئة،	الذي	ي�سمح	مب�ست�يات	
القرارات	 التي	تدعم	عملية	�سنع	 االإدارة	 اأعلى	من	املر�نة	�ال�سفافية	�االإت�ساق	يف	معل�مات	

على	امل�ست�يات	التنظيمية	املختلفة.

جانب من اجتماعات جلنة االإدارة العليا ملناق�سة موؤ�سرات االأداء

.. واجتماع اأخر ال�ستعرا�ص النتائج

.. ومتابعة م�ستمرة الأحدث التطورات على جميع امل�ستويات
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ضمــــان تطبيـــق أعلـى مستـويات 
الجـــودة والحـداثـة والخصـوصيــة 
للبيانات الشخصيـة في السجـل السكـاني

دعــم صنــاع القــرار بمعلومات دقيقة 
وحلول مبتكرة مرتبطة بالتركيبة السكانية

التمكينالتكامل والترابطالموثوقية واالعتمادية 123

4

القيم

الجودة والكفاءة والفاعلية 
ضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية 

إنشاء وإدارة وإثبات الهوية الشخصية
في دولة ا�مارات العربية المتحدة

 توفير منظومة متكاملة ومتقدمة �دارة الهوية الشخصية
 تساهم في التحول الحكومي واالقتصادي و تعزيز مقومات ا�من

والتنافسية العالمية لدولة ا�مارات

التركيز على
المتعاملين

العمل
بروح الفريق

النزاهة
والمسؤولية

روح المبادرة
وا�بداع

االلتزام
بالجودة الثقة

تفعيــل وتوسيــع نطـاق استخـدامات بطـاقة الهـويـة 
في مختلف القطاعات في الدولة وتفعيلها كمرجع 
رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية

1.1 التركيز على دقة البيانات وشموليتها

2.1 حتسني جودة العمليات التشغيلية

3.1 تطوير املفاهيم املرتبطة مبتطلبات خدمة 
املتعاملني

1.4 تشجيع التميز 
والتعلم املؤسسي

2.4 ضمان االستدامة املالية 
وحتقيق االكتفاء الذاتي

3.4 تطوير مواهب تركز        
على تعزيز رضا املتعاملني

4.4 تعزيز العالقات مع الشركاء االستراتيجيني 
واألطراف الرئيسية ذات الصلة بعمل الهيئة

1.3 القيام بعمليات حتليل مبتكر للبيانات وتوفير 
خدمات جديدة حول التركيبة السكانية

2.3 االستفادة من النظم املعلوماتية لتمكني 
صنع القرار احلكومي

1.2 تقدمي خدمات التحقق وإثبات الهوية من خالل قنوات 
متعددة 

2.2 متكني اخلدمات في القطاع احلكومي وتوسيع نطاقها

3.2 االرتقاء باسم الهيئة ومكانتها وتوعية املتعاملني 
باخلدمات التي تقدمها

ملاذا نحن موجودون؟

أين هي وجهتنا؟

ما هي اإلحداثيات التي
سنستخدمها في
السنوات الثالث املقبلة؟

أين ستتجه اهتمامات
وجهود طاقم السفينة
خالل الرحلة؟

ما هي العوامل واملمكنات
التي ستساهم في
إمتام الرحلة؟

الرؤية

الرسالة

األهداف
االستراتيجية

الرؤية العامة �داء 
الهيئة:

حالة المحاور 
وا¡غراض

المعلومات 
االستراتيجية الموحدة 

(مؤشرات ا¡داء 
الرئيسية والمبادرات)

تحليل تفصيلي
لكل من مكونات 

استراتيجية الهيئة:

المحاور وا¡غراض
مؤشرات ا¡داء 

الرئيسية والمبادرات
المبادرات االستراتيجية
المخاطر االستراتيجية

تخصيص الموازنة

المحركات 
التشغيلية لتنفيذ 

االستراتيجية:

مؤشرات ا¡داء 
الرئيسية التشغيلية

خطط العمل
بطاقات ا¡داء الفردية

هل نحرز تقدم£ 
في تنفيذ 

استراتيجيتنا؟
خارطة 

استراتيجية الهيئة

خطط العمل

ية
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نف
الت

ة 
اد

قي
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ت
ارا

�د
وا

ت 
عا

طا
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و ا
ير

مد
اد

فر
ا¡

م و
سا

¡ق
ء ا

سا
رؤ

مؤشرات ا¡داء 
الرئيسية التشغيلية

بطاقة ا¡داء الفردية

بطاقة ا¡داء 
المتوازن للهيئة

تفاصيل ا¡غراض ومؤشرات 
ا¡داء الرئيسية والمبادرات

هل تمضي
المبادرات االستراتيجية 
وفق المسار المحدد؟ 

وهل تحقق النتائج 
المتوقعة للهيئة؟

أين يتعين
أن نركز جهودنا 
من أجل تحقيق 

أهدافنا؟

كيف أساهم 
في تحقيق 

أغراض الهيئة؟
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4- مكتب الدعم االستراتيجي 
نوؤمن يف هيئة االإمارات للهوية باأن القدرة على تنفيذ اال�سرتاتيجية بكفاءة دائمة وم�ستمرة 
االأداء  وتن�سيق  وت�سهيل  دفع  على  وقادرًا  متخ�س�سًا  فريقًا  ويتطلب  االأهمية  غاية  يف  اأمر 

ال�سحيح الإطار تنفيذ ا�سرتاتيجية الهيئة: وهو مكتب الدعم اال�سرتاتيجي.

الكوادر ذات  املكتب مهمة وا�سحة تقوم على تنفيذها جمموعة من  فاإن على عاتق  بالتايل 
اخلربة الوا�سعة، وهو يوؤدي 4 اأدوار تكميلية على النحو التايل:

�من	اأجل	اأداء	كل	من	هذه	االأد�ار	بكفاءة،	ي�سم	فريق	مكتب	الدعم	اال�سرتاتيجي	ك�ادر	تتمتع	
مبجم�عة	من	الكفاءات	الالزمة	الأداء	�سل�سلة	�ا�سعة	من	االأن�سطة	يف	ظل	التن�سيق	ال�ثيق	مع	

االإدارات	االأخرى:

من	 اال�سرتاتيجي	 الدعم	 ملكتب	 بالن�سبة	 االأ�سا�سية	 االأم�ر	 من	 هي	 �النزاهة	 امل�سداقية	 اإن	
اأن	الهيئة	تبذل	الكثري	 اأجل	حتقيق	النجاح	يف	تنفيذ	جميع	االأد�ار	�االأن�سطة	املذك�رة.	علمًا	
من	اجلهد	للتاأكد	من	ترجمة	خربات	فريق	عمل	مكتب	اإدارة	اال�سرتاتيجية	ب��س�ح	اإلى	قيمة	

ملم��سة	تدركها	االإدارات	االأخرى.

المهندس

مالك
العملية

وكيل
التغيير

الموحد 

مكتب
الدعم

االستراتيجي

 يقوم بتعريف وتوضيح هيكل
إدارة ا�داء والعمليات المطلوب تنفيذها

يقوم بتحديد وتطوير وا�شراف
على تنفيذ العمليات المطلوبة �دارة االستراتيجية

يقوم بتسهيل عملية التغيير
 ويتولى نشر االستراتيجية في مختلف إدارات الهيئة

و�هم الجهات المتعاملة معها

يضمن ربط العمليات التي يملكها ويديرها
مسؤولون وظيفيون آخرون باالستراتيجية

س
ند

ه
لم

ا
حد

مو
ال

ل
كي

و
ير

غي
الت

● يقود فريق ا�دارة في تطوير االستراتيجية. يسهل عملية تعريف 
الرؤية والمهام والقيم.

● يحدد المخاطر المرتبطة باالستراتيجية ويضع خطط لتخفيف 
ا�ثار والوقاية

● يترجم االستراتيجية إلى خارطة استراتيجية

● يصمم الهيكل التسلسلي لخارطة استراتيجية الهيئة

● يعمل على التأكد من رفع التقارير إلى مكتب رئاسة مجلس 
الوزراء والجهات المعنية (مجلس ا�دارة) في موعدها

● يحدد مؤشرات ا¦داء الرئيسية االستراتيجية وا¦هداف والمبادرات 
االستراتيجية وخطط العمل لكل من ا¦هداف االستراتيجية.

● يراقب ويعد التقارير بشأن المخاطر االستراتيجية بصفة دورية

● يتابع خطط تخفيف المخاطر والخطط الوقائية المحددة

● يتأكد من جمع وتحليل البيانات المستمدة من مؤشرات ا¦داء 
الرئيسية. ويلقي الضوء على المواضيع االستراتيجية.

● يتأكد من انعقاد اجتماعات مراجعة االستراتيجية واتخاذ 
القرارات.

● يقود عملية إعداد تقارير المبادرات االستراتيجية وخطط العمل 
عبر الهيئة.

● يقود المبادرات الرئيسية ويشرف على حافظة مشاريع الهيئة

● يسهل نشر االستراتيجية في الهيئة لدعم المهام ومراكز 
الخدمة

● ينسق مع إدارة المالية لربط االستراتيجية بالموازنة

● يتأكد من إشراك وإدارة أهم الجهات المتعاملة (مكتب رئاسة 
مجلس الوزراء، مجلس ا�دارة...)

● يقوم برفع البيانات من مؤشرات ا¦داء الرئيسية والمبادرات 
االستراتيجية في كل من نظام ا¦داء ونظام مكتب رئاسة 
مجلس الوزراء. يعد التقارير االستراتيجية المطلوبة. يدعم 

المستخدمين ويساعدهم.

● يعمل مع إدارة الموارد البشرية لربط االستراتيجية ببطاقات ا¦داء 
الشخصية

● يقوم بشرح االستراتيجية لمختلف إدارات الهيئة

● يتأكد من التوافق في كافة الرسائل المتعلقة باالستراتيجية

مكتب الدعم االستراتيجي يدعم مكتب الدعم االستراتيجي يساهم مكتب الدعم االستراتيجي مسؤول

1- تطوير االستراتيجية

2- ترجمة االستراتيجية

3- التقارير الخارجية

4- أداء االستراتيجية

5- إدارة المخاطر 
االستراتيجية

6- مراجعات ا�داء

7- إدارة المبادرات 
االستراتيجية وخطط 

العمل

8- االتساق التنظيمي

9- التخطيط/ إعداد الموازنة

10- إدارة الجهات 
المتعاملة

11- إدارة نظام ا�داء

12- اتساق رأس المال 
البشري

13- التعريف 
باالستراتيجية

ية
مل

لع
ك ا

مال
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االعتبارات النهائية �
نحن	يف	هيئة	االإمارات	لله�ية	ملتزم�ن	كليًا	بال�سعي	امل�ستمر	اإلى:

»التميز في مختلف مراحل األداء«

�مع	اأخذ	هذا	االأمر	بعني	االعتبار،	فاإن	خطتنا اال�سرتاتيجية 2014-2016 ت�سع	مرة	اأخرى	
هدفًا طموحًا للغاية	لهيئتنا	�التي	ت�اظب	على	حتدي	ذاتها	مرة	بعد	اأخرى:

»المساهمة في تمكين التحول الحكومي واالقتصادي من خالل تقديم 
إدارة موحدة للهوية لكافة الجهات الحكومية بدولة اإلمارات«

�يف	ال�قت	نف�سه،	فاإننا	نهدف اإلى:
»أن نكون أفضل نظام مؤسسي في الدولة«

�مب�ساعدة	فريق	العمل	ال�سحيح،	�خطة	العمل	ال�ا�سحة	�اأد�ات	االإدارة	االأكرث	تط�رًا	لدعمنا	
يف	رحلتنا..

فإننا واثقون بأننا سننجح في هذه الرحلة المثيرة لتحقيق رؤيتنا
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.. وور�سة عمل ملناق�سة حماور اخلطة املدير العام يطلق اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة

مديرو الوحدات التنظيمية ي�ساركون يف بناء �سفينة اال�سرتاتيجية

ع�سف ذهني مع قيادات الهيئة

�سورة جماعية لقيادات الهيئة وفريق اال�سرتاتيجية
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جمال  يف  لنجاحاتها  تقديرًا  وال�سهادات  اجلوائز  من  العديد  الهيئة  نالت 
ونورد  واالمتياز.  واالبتكار  واالإبداع  املعلومات  واأمن  الذكية  الهوية  بطاقات 

فيما يلي بع�سًا من اجلوائز املحلية والعاملية التي فازت بها الهيئة موؤخرًا:

جائزة برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي

حكومة را�ص اخليمة

االإمارات - 2013

جائزة اجلهة االحتادية املتميزة
يف جمال تقدمي اخلدمات

جائزة اأف�سل تطبيق
مل�سروع خدمي

�سبكة الكمبيوتر العربية 
ملتخ�س�سي �سناعة تقنية املعلومات

االإمارات - 2011

اأف�سل برنامج الأنظمة
التعريف بالهوّية

موؤمتر ال�سرق االأو�سط الدويل 
للهوية الرقمية

عاملي - 2011

اأف�سل موقع اإلكرتوين حكومي عربي

اأكادميية تتويج

عاملية - 2013

جائزة »ال�سفوة« يف تنفيذ اال�سرتاتيجية

هارفرد بيزني�ص ببلي�سينج وجمموعة باالديوم

عاملية - 2013

اجلائزة العاملية للتكنولوجيا

االأكادميية العاملية لالأرقام القيا�سية

عاملية - 2012

جائزة التكنولوجيا البالتينية للجودة

جمعية املمار�سات الدولية

عاملية - 2013

جائزة اجلهة االحتادية املتميزة
يف جمال القيادة املوؤ�س�سية

دبي التقديرية
للتنمية الب�سرية

دائرة التنمية االقت�سادية

االإمارات - 2011

اأف�سل برنامج الأنظمة التعريف بالهوّية

موؤمتر ال�سرق االأو�سط الدويل للهوية الرقمية

عاملي- 2012

�سهادة بامتالك اأكرب قاعدة بيانات 
لل�سجالت املدنية احليوية االإلكرتونية 

املدجمة على م�ستوى العامل

االأكادميية الدولية لالأرقام القيا�سية

الواليات املتحدة- 2012

درع املواقع االإلكرتونّية
لفئة املواقع احلكومّية

االأكادميّية العربّية جلوائز 
االإنرتنت

جامعة الدول العربية - 2011

جائزة الع�سر اجلديد لالإبداع واالبتكار 
التكنولوجي واجلودة

جمعية املمار�سات الدولية

فرن�سا- 2012

جائزة االإبداع يف الهوية الرقمية

ال�سرق االأو�سط للبطاقات والدفع

عاملية - 2013

جائزة املنظمة العربية للم�سوؤولية 
االجتماعية عن فئة اجلودة والتميز

اأكادميية تتويج

عاملية - 2013

اأف�سل جهة احتادية
يف االإمارات

جائزة االإمارات لالأداء احلكومي املتميز )برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي( مكتب رئا�سة جمل�ص الوزراء، االإمارات العربية املتحدة - االإمارات - 2012

جائزة اجلهة االحتادية املتميزة
يف جمال فرق العمل

�سهادة املوا�سفة الدولية
خلدمة املتعاملني

الهيئة الربيطانية للموا�سفات واملقايي�ص

عاملية - 2012

اجلائزة املا�سية الدولية لر�سا املتعاملني

اجلمعية االأوروبية لبحوث اجلودة

اإيطاليا- 2012

اجلائزة الذهبية الأف�سل معيار لقيا�ص اأداء 
�سفحات التوا�سل االجتماعي

الرابطة الدولية لقيا�ص وتقييم االت�سال »اأميك«

عاملية - 2013

جوائزنا
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.. وحت�سل على جائزة اجلهة االحتادية املتميزةاملدير العام يت�سلم جائزة حمدان بن زايد للعمل االإن�ساين

.. وجائزة دبي التقديرية للتنمية الب�سريةالهوية تفوز بجائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي
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الهوية حت�سل 
على �سهادة 

اآيزو يف اأمن 
املعلومات

د. اخلوري 
يت�سلم 
اجلائزة 
املا�سية 
الدولية لر�سا 
املتعاملني

.. وجائزة 
التكنولوجيا 

البالتينية 
للجودة

.. وجائزة 
الريادة 
يف قطاع 
االت�ساالت 
وتقنية 
املعلومات

.. وجائزة 
اأف�سل موقع 

اإلكرتوين 
عربي

فريق 
اال�سرتاتيجية 
يت�سلم جائزة 
ال�سفوة يف 
بطاقة االأداء 
املتوازن
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واثقون من النجاح في هذه الرحلة 
المثيرة لتحقيق رؤيتنا
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تعزيزًا لل�سفافية التي تعرف بها الهيئة
�ستقوم هيئة االإمارات للهوية بن�سر نتائج تنفيذ ا�سرتاتيجيتها

ب�سفة منتظمة على موقعها االإلكرتوين

www.emiratesid.ae/en/strategy

كما �ستعر�ص تقدم امل�ساريع اال�سرتاتيجية
واأي تغريات حمتملة قد تطراأ على اال�سرتاتيجية

كذلك ترحب الهيئة بكافة االآراء واالقرتاحات يف ما يتعلق باال�سرتاتيجية
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هيئـــــة الإمــــــــارات للهويــــــةاملوؤ�س�سة

ال�سرتاتيجية 2014-2016ا�سم الوثيقة

2014/04/01التاريخ

رمز الوثيقة

 c  عـــــــام          c داخلي          c �سري          c �سري للغايةالت�سنيف

c �سيا�سة          c اإجراء          c منوذج        c تقريرنوع الوثيقة

c لئحـة          c كتــيب           c اأُخرى 

اإ�سدارات الوثيقة

مالحظاتاملعدالإ�سدارالتاريخم

الأول12014/04/01

2

اعتماد الوثيقة

التاريخالتوقيعال�سمالإ�سدار / الأول

فريق تطوير ال�سرتاتيجيةُمعّد الكتيب

مدير الإدارة
اعتماد املحتوى

الت�سال احلكومي واملجتمعي

الت�سال احلكومي واملجتمعياملراجعة اللغوية

اأمن و�سرية املعلومات
اعتماد الت�سنيف

اأمن املعلومات

التميز املوؤ�س�سي�سبط التغيري

P

P



جميع املعلومات والصور والرسوم البيانية والتصاميم املتضمنة في هذا الكتاب هي ملك لهيئة اإلمارات للهويّة
وال يجوز استخدامها أو نسخها بأي شكل من األشكال إالّ بإذن خّطي مسبق من هيئة اإلمارات للهويّة

جميع احلقوق محفوظة لهيئة اإلمارات للهويّة 2013
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فريق الإعداد

الإ�سراف العام واملراجعة:

�سعادة الدكتور املهند�ص

عـلي حممــد اخلـــــوري
املدير العام رئيس جلنة اإلدارة العليا

الإخراج والت�سميم الفني:

 �ســمري عرفـــان

املراجعة اللغوية:

اإبراهيم حممود

الرتقيم الدويل للكتاب
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الهوية.امارات
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