




»إّن الثروة الحقيقية هي العمل الجاد المخلص الذي يفيد 
اإلنسان ومجتمعه، وإّن العمل هو الخالد والباقي،

وهو األساس في قيمة اإلنسان والدولة«.

المغفور له بإذن الّله تعالى الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته

»مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الحديثة«



»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 دولة اإلمارات العربية المتحدة



»يمثل المشروع مثااًل واضحًا على أهمية االستفادة
من التقنيات المتقدمة في تحسين األداء والعمل الحكومي،

كونه واحدًا من أكبر المشاريع المتقدمة تكنولوجّيًا
على صعيد منطقة الشرق األوسط«.

صاحب السمّو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

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 

2010ـ2013 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
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نحو االرتقاء بالخدمات الحكومية

اإنجّه ملن دواعي �صروري تقدمي هذا الكتيجّب الرامي اإلى �صرح ا�صرتاتيجية هيئة الإمارات للهوية 
لإجناز م�صروع الربط الإلكرتوين للأعوام 2012-2015 والذي يندرج يف اإطار جهود الهيئة 
مع  التوا�صل  قنوات  تعزيز  ي�صهم يف  التثقيفية مبا  الإ�صدارات  �صل�صلة من  ن�صر  اإلى  الهادفة 

ادي واملحلجّي. �صركائنا ال�صرتاتيجيني وخمتلف موؤ�ص�صات الدولة على امل�صتوى التجّ

وقد جنحت هيئة الإمارات للهوية يف ظل توجيهات قيادتنا الر�صيدة ودعم جمل�س اإدارة الهيئة 
اأتاح  ما  الهوية،  ال�صكاين وم�صروع بطاقة  ال�صجل  الدولة يف  ان  �صكجّ بت�صجيل غالبية  املتوا�صل 
ة، بالإ�صافة اإلى ت�صيد ر�صالتها يف اأن  للهيئة القرتاب من بلوغ اأهدافها ال�صرتاتيجية العامجّ

تكون املرجع الرئي�صي لإثبات الهوية ال�صخ�صية يف الإمارات العربية املتحدة.

ومع اإمتام عملية ت�صجيل ال�صكان وانتظام اإجراءاتها على الرغم من التحديات التي رافقت 
هذا امل�صروع الوطني، تدخل هيئة الإمارات للهوية مرحلة املحافظة على �صجل �صكاين وطني 
دقيق. وتقيقًا لهذا الهدف ال�صرتاتيجي، اأجرت الهيئة درا�صات معمقة لتحليل كيفية تديث 
خللها  تتغري  حمورية  حياتية  مراحل  ر�صد  فتمجّ  واملقيمني.  باملواطنني  ة  اخلا�صجّ البيانات 
د م�صادر تلك  البيانات يف امللفات ال�صخ�صية للأفراد، ما اأتاح لهيئة الإمارات للهوية اأن تدجّ

املعلومات.

من  عدد  مع  �صاملة  ربط  ا�صرتاتيجية  �صياغة  اإلى  الدرا�صة  خلل  من  الهيئة  تو�صلت  وقد 
ك�صفت  كما  ال�صكاين.  ال�صجل  ة  دقجّ على  املحافظة  بهدف  الدولة  يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
الدرا�صة عن اإمكانية قيام الهيئة بتوفري عدد من اخلدمات والبيانات التي ت�صب يف م�صلحة 
ق من بيانات  هذه املوؤ�ص�صات من خلل ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين، وعرب اإتاحة  �ُصبل التحقجّ

ة، وب�صورة اآمنة وموثوقة ومرتابطة. املواطنني واملقيمني عن طريق تطبيقاتها اخلا�صجّ

حر�صها  الهيئة  توؤكد  الدولة،  موؤ�ص�صات  بني  الإلكرتوين  للربط  ا�صرتاتيجية  خطة  و�صع  ومع 
بذلك  الطريق  دًة  ممهِّ الدولة،  يف  ال�صخ�صية  الهوية  اإدارة  خدمات  تزويد  يف  الريادة  على 
تعتمد  التي  الدول  طليعة  يف  الإمارات  دولة  و�صع  وبالتايل  احلكومية،  اجلهات  ترابط  اأمام 

التكنولوجيا احلديثة للرتقاء باخلدمات احلكومية التي تقدمها ل�صكانها.

واهلل ويّل التوفيق

د. علي حممد اخلوري

املدير العام

كلمة المدير العام
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نبذة عن هيئة اإلمارات للهوية

ل�صنة   2 رقم  ادي  اتجّ بقانون  املر�صوم  مبوجب  للهوية  الإمارات  هيئة  �صت  تاأ�صجّ
2004. وتتولى الهيئة مهام اإدارة نظام ال�صجل ال�صكاين وم�صروع بطاقة الهوية. 

وهي ت�صعى اإلى تقيق الأهداف ال�صرتاتيجية التالية:
• ت�صجيل ال�صكان واملحافظة على �صجل �صكاين دقيق و�صامل وحديث.	
• البيانات 	 على  احل�صول  من  متكن  ومتكاملة  اآمنة  تتية  بنية  تطوير 

وتبادلها.
• الإمارات 	 دولة  يف  واأهمية  قيمة  الأكرث  البطاقة  الهوية  بطاقة  جعل 

العربية املتحدة.
• بخدمة 	 والرتقاء  الأهداف  تقيق  على  ز  تركجّ خدمات  موؤ�ص�صة  بناء 

املتعاملني مع توفري اخلدمات الداخلية القائمة على الأداء املتميز.
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بطاقة الهوية

)بطاقة  ال�صخ�صي  للتعريف  �صواها  دون  بها  العتداد  يتمجّ  اآمنة  وثيقة  الهوية  بطاقة  ل  ت�صكجّ
هوية لتعريف واإثبات هوية املواطنني واملقيمني ب�صكل قانوين يف الإمارات العربية املتحدة(. 
و�صت�صاهم بطاقة الهوية يف تب�صيط وت�صهيل املعاملت احلكومية. كما ميكن ملواطني الدولة 

ا�صتخدامها كوثيقة �صفر على م�صتوى دول جمل�س التعاون اخلليجي.

وتتميجّز بطاقة الهوية باخل�صائ�س التالية:

• ن بيانات امللف ال�صخ�صي.	 بطاقة موحدة للمواطنني واملقيمني تت�صمجّ
• 	.)PKI( ق من الهوية رقميًا تت�صمن مفاتيح ت�صفري اإلكرتونية للتحقجّ
• ن البيانات احليوية للفرد مع موا�صفات املطابقة على البطاقة.	 تت�صمجّ
• د املوا�صفات الأمنية يف البطاقة ملنع التزوير.	 تعدجّ
• اآليات متعددة للتثبجّت والتاأكد من هوية الفرد.	

ة تاأ�صرية الإقامة ال�صادرة لهم، اأي اأنجّ  ترتبط �صلحية بطاقة الهوية بالن�صبة للمقيمني مبدجّ
املدون  ال�صلحية  انتهاء  تاريخ  نف�صه  الهوية هو  املدون على بطاقة  ال�صلحية  انتهاء  تاريخ 

على تاأ�صرية الإقامة.

با�صتخدام  تفعيل خدماتها  املزمع  وا�صتخداماتها، من  الهوية  بطاقة  بقيمة  الرتقاء  وبهدف 
.)PKI( ق من الهوية مفاتيح التوقيع الإلكرتوين للتحقجّ
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االّتجاهات العالمية في إدارة الهوية
والربط اإللكتروني بين الجهات الحكومية

هذه  ية  اأهمجّ تقوم  حيث  ال�صخ�صية،  الهوية  بطاقة  بربامج  العامل  حول  الدول  حكومات  تهتم 
هدفني  تقيق  بهدف  الهوية  لإدارة  متقدمة  اأنظمة  بناء  على  املعا�صر  عاملنا  يف  الربامج 

اأ�صا�صيني هما: دعم الأمن الوطني والفردي، وتعزيز الو�صول اإلى اخلدمات.
وعليه، اأطلقت العديد من الدول خلل العقد الأخري برامج بطاقة الهوية الذكية، وتاوزت 
24 مليار دولر اأمريكي. وف�صًل عن ذلك، تعمل  القيمة الإجمالية التقديرية لتلك امل�صاريع 

النظم  اإلى  للنتقال  حاليًا  تعتمدها  التي  الهوية  بطاقات  ترقية  على  اليوم  دولة   15 نحو 
القائمة على البيانات احليوية.

رد يف اأعداد �صكان دولة الإمارات العربية املتحدة واقت�صادها خلل  ونتيجًة للنمو املطجّ
ال�صنوات املا�صية، عقدت احلكومة التادية يف الدولة العزم على الرتقاء مب�صتوى 
اأداء موؤ�ص�صاتها الر�صمية والنهو�س بكفاءتها، يف اإطار �صعيها اإلى تعزيز التن�صيق يف 
تواجه  اإليها. يف وقت  واملقيمني  املواطنني  ة وت�صني و�صول  العامجّ تقدمي اخلدمات 
ت �صكانية  فيه احلكومات على م�صتوى العامل، تديات كثرية للمحافظة على �صجلجّ
اخلا�صة  الدقيقة  البيانات  من  ال�صتفادة  احلكومية  للجهات  تتيح  حديثة  وطنية 

ب�صكانها.
ول يزال املواطن اأو املقيم يحتاج يف كثري من الدول اإلى اإبراز العديد من م�صتندات 
احلكومة.  مها  تقدجّ التي  اخلدمات  من  لل�صتفادة  ال�صخ�صية  والوثائق  التعريف 
ال�صكان  يزال  ل  املتحدة،  الأمم  عن  ال�صادر  الإلكرتونية  اجلاهزية  ملوؤ�صر  ووفقًا 

ف اإلى دور بطاقات الهوية الوطنية،  واحلكومات يف اأكرث الدول تقدمًا يف طور التعرجّ
اجلهات  ومهام  ال�صعب  ة  عامجّ حياة  تب�صيط  يف  املتقدمة  اأنظمتها  توظيف  وكيفية 

احلكومية، عرب تعريف هوية ال�صخ�س ب�صورة فريدة والحتفاظ بخل�صة دقيقة عن 
بياناته ال�صخ�صية.

وعلى �صبيل املثال، تعتمد اجلهات احلكومية يف دولة ال�صويد على بطاقات تعريف �صادرة 
يف  اأما  احلكومية.  اخلدمات  من  ال�صتفادة  طلبات  وتقدمي  ال�صكان  لت�صجيل  امل�صارف  عن 
الوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة الربيطانية فيتمجّ اتجّباع اأ�صكال اأخرى للتعرف على 
تعريف خمتلفة على  وثائق  اإ�صدار  دًة مع  املتحدة عمليًة معقجّ الوليات  فت�صهد  الأفراد،  هوية 
اإمكانية  وكذلك  معدومًا،  يكون  اأن  الرتابط  يكاد  حيث  الولية،  وم�صتوى  الفدرايل  امل�صتوى 

ا�صتعمال تلك الوثائق يف �صائر الدوائر احلكومية.
وُتعتربرَ كوريا و�صنغافورة دولتان رائدتان يف هذا املجال، مع تقيقهما جناحًا ملحوظًا يف توفري 

بطاقة تعريف وحيدة، يتمجّ اإ�صدارها لكلجّ مواطن ومقيم لل�صتفادة من اخلدمات احلكومية.
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باإمكان  اأ�صبح  اجلهات،  بني  الربط  اإلى  النظم  بني  الربط  م�صتوى  على  النقلة  لهذه  ونتيجًة 
ة، وذلك  ق بني احتياجاتها اإلى الربط واأهدافها ال�صرتاتيجية العامجّ اجلهات احلكومية اأن توفجّ
من خلل تديد اخلدمات التي بو�صع اجلهة احلكومية تقدميها وتوظيف الربط بني اجلهات 

كو�صيلة لتوفري تلك اخلدمات وا�صتهلكها.

ميدجّ  اأن  والربط،  الهوية  اأنظمة  اإدارة  يف  العاملية  اهات  التجّ بني  اجلمع  �صاأن  من  وبالتايل، 
تديث  ل  ي�صهجّ مبا  الهوية،  لإدارة  مرتابطة  حلول  تقدمي  على  بالقدرة  احلكومية  اجلهات 
املبتكرة  اخلدمات  تقدمي  من  الهوية  م�صاريع  اإدارة  عن  امل�صوؤولني  ن  وميكجّ ال�صكان  ت  �صجلجّ

القائمة على بيانات الهوية اإلى اجلهات احلكومية الأخرى وخمتلف اأنواع املوؤ�ص�صات.

الربط اإللكتروني بين الجهات الحكومية

يتمثجّل اأحد اأهمجّ عوامل جناح عملية اإدارة نظام الهوية يف الربط بني خمتلف اجلهات احلكومية 
واجلهة امل�صوؤولة عن اإدارة الهوية.

ب�صكل  فتمحور  �صنوات عديدة،  النظم على مدى  الإلكرتوين على م�صتوى  الربط  تطبيق  ومتجّ 
اأ�صا�صي حول تديد املعلومات املطلوبة وكيفية اإر�صالها من نظام اإلى اآخر، وهو ما نتج عنه 
ى ارتفاع عدد النظم واإ�صافة املزيد من بنى »الربط املبا�صر«  منط »الربط املبا�صر«. وقد اأدجّ
اإلى تعقيد تطبيقات البنى املماثلة، وكذلك تعقيد فر�س املحافظة عليها، وهو ما زاد بدوره من 
التكلفة على عاتق اجلهات احلكومية، وحدجّ من مرونتها يف تلبية املتطلبات اجلديدة ومواجهة 

املخاطر الأخرى.
»الربط  اأمناط  اإدخال  اإلى  املذكورة  التحديات  اأّدت  وقد 
املحوري« و«الربط الت�صل�صلي«. ويتيح اإطار »الربط املحوري« 
ادي  اتجّ اأو  مركزي  مبحور  تت�صل  اأن  احلكومية  للجهات 
وعرب  اآمن  ب�صكل  بينها  ما  يف  البيانات  وا�صتلم  لإر�صال 
قنوات للمرا�صلة والربط تكون قابلة لإعادة ال�صتخدام ما 

يرتقي مب�صتوى الأداء والقدرة على الرتقية.
لة  املرا�صرَ اإدخال مفهوم  الت�صل�صلي« فيقوم على  »الربط  اأما 
اإر�صال  خلل  من  التطبيقات  خمتلف  بني  اللمركزية 
الل�صلكية،  للتكنولوجيا  مماثل  ب�صكل  البيانات  وا�صتلم 
لت�صتلمها  البيانات  اإر�صال  احلكومية  للجهات  ميكن  حيث 
جهة حكومية واحدة اأو اأكرث من دون احلاجة اإلى التجّ�صال 
ر  يوفجّ ما  وهو  اجلهة،  بتلك  ة  اخلا�صجّ التحتية  بالبنية  يًا  مادجّ
دة  متعدجّ حكومية  جهات  اإلى  البيانات  اإر�صال  يف  مرونًة 

وبا�صتخدام ر�صالة واحدة.
وقد اأ�سهمت الأمناط املذكورة اأعاله يف ت�سهيل الربط بني 
اإر�صال  حول  ال�صابق  يف  متحور  والذي  احلكومية،  اجلهات 
انتقل  الوقت  ومع  البيانات.  من  دة  حمدجّ باقات  وا�صتلم 
اإلى الربط ال�صامل بني  الرتكيز من النظم وربط البيانات 
اجلهات، مع الت�صديد ب�صورة اأكرب على العمليات واخلدمات 

بني اجلهات كما يظهر يف الر�صم البياين التايل:

التحكم
في التدفق
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التحديات التي تواجه الحكومات

اهات العاملية، ما زالت بع�س التحديات تواجه احلكومات يف تقيق الإدارة  مع مراعاة التجّ
املرتابطة لأنظمة الهوية، ومن اأبرز هذه التحديات:

• غياب جهة حكومية م�صوؤولة عن املحافظة على ال�صجل ال�صكاين.	
• ية البيانات وخ�صو�صيتها.	 �صرجّ
• اإلى روؤية وا�صحة وتعاون �صريح بني اجلهات احلكومية املتناف�صة فيما 	 الفتقار 

بينها.
• 	. الفتقار اإلى اإطار ربط وتكامل على م�صتوى احلكومة ككلجّ

نتيجة التحديات املبيجّنة اأعله، ف�صًل عن عدد كبري من العوامل الأخرى على غرار النكما�س 
القت�صادي الأخري جراء الأزمة املالية العاملية، تواجه دول كثرية �صعوبة يف امل�صي قدمًا نحو 

تطبيق مفهوم احلكومة املرتابطة على مدار ال�صاعة.

اإلمارات العربية المتحدة والهوية الموّحدة

بناء على توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة، مت اإعداد خطة ا�صرتاتيجية للحكومة 
ادي واملحلجّي. وكان من  ادية متهيدًا لربط خمتلف اجلهات احلكومية على امل�صتويني التجّ التجّ

بني الأهداف ال�صرتاتيجية للحكومة اإر�صاء حكومة مرتابطة خلدمة كافة ال�صكان.

ويف هذا الإطار، اأكدت الإمارات عزمها على تقيق تلك الروؤية، من خلل اإدخال بنية تتية 
رة لإدارة نظام متقدم للتعريف بالهوية من خلل هيئة الإمارات للهوية، بهدف متكني  متطوجّ
اجلهات احلكومية يف الدولة من التثبجّت من هوية املواطنني واملقيمني عرب ا�صتخدام القارئات 
الإلكرتونية للبطاقات الذكية والربط الإلكرتوين بنظم اإدارة الهوية لدى هيئة الإمارات للهوية.
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الحاجة إلى الربط اإللكتروني بين الجهات الحكومية

مع اإن�صاء البنية التحتية الأ�صا�صية مل�صروع الهوية يف دولة الإمارات، وم�صارفة هيئة الإمارات 
للهوية على اإجناز ت�صجيل �صكان الدولة يف نظام ال�صجل ال�صكاين، متجّ ر�صد التحديات التالية 

اأمام املحافظة على �صجل �صكاين وطني حديث ودقيق و�صامل:

1- تديث بيانات بطاقة الهوية وامللف ال�صخ�صي لتواكب مراحل حياة املواطن واملقيم.
2- اإدارة دورة حياة البطاقة بالتزامن مع دورة حياة �صاحبها.

3- تديث ال�صجل ال�صكاين ب�صورة اآلية تكاد تكون اآنية وفورية.
اأما الأ�صباب الكامنة وراء تلك التحديات فهي على م�صتويني:

اأ  -  التحديد الوا�صح مل�صادر البيانات.

ب - غياب الربط بني خمتلف اجلهات احلكومية وهيئة الإمارات للهوية.

تلك  لتذليل  �صاملة  درا�صة  اإجراء  للهوية  الإمارات  هيئة  طلبت  التحديات،  تلك  اإلى  ونظرًا 
ال�صعوبات بالرتكيز على اإعداد ا�صرتاتيجية للربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية تمع 

بني خمتلف م�صادر البيانات.

نطاق العمل

الملف
الشخصي

الحكومة
االتحادية

الحكومة
المحلية

اجلنسية واإلقامة العمل الصحة القضاء التعليم التعليم العالي

 النطاق
التقني

اإلسم املهنة بيانات البطاقة

هيئة
ا�مارات للهوية

اإلقامة

اجلنسية

خالصة القيد

الوالدة والصفات الشخصية

وزارة
الصحة

وزارة
العدل

وزارة
التربية

والتعليم

وزارة
التعليم العالي
والبحث العلمي

وزارة الداخلية

املؤهالت العلمية

 هيئة الصحة
أبوظبي

 هيئة الصحة
دبي

دائرة القضاء
أبوظبي

محاكم
رأس الخيمة

 مجلس أبوظبي
للتعليم

هيئة المعرفة والتنمية البشرية

محاكم دبي

صندوق معاشات
ومكافآت التقاعد

�مارة أبوظبي

الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات

االجتماعية

وضع معلومات الملف الشخصي
في اإلمارات العربية المتحدة

ت�صنجّف هيئة الإمارات للهوية معلومات امللف ال�صخ�صية لل�صكان �صمن �صتجّة نطاقات:

• ة باملواطنني واملقيمني 	 الهوية الأ�صا�صية: وهي معلومات الهوية الأ�صا�صية اخلا�صجّ
اأرقام   - الرقمية  الهوية   - احليوية  البيانات   - اجلن�صية   - الإقامة   - )ال�صم 

بطاقة الهوية(.
• ر معلومات حول الوظيفة احلالية وطبيعة العمل.	 العمل: بيانات توفجّ
• ال�صحة: معلومات حياتية منها معلومات عن تاريخ ومكان الولدة.	
• التعليم: تفا�صيل عن التح�صيل العلمي الدرا�صي والتعليم العايل وغريها.	
• الق�صاء: معلومات ق�صائية منها الو�صع العائلي والقانوين للفرد.	

مت هيئة الإمارات للهوية ور�س عمل مع اأكرث من  وبناًء على النطاقات الأ�صا�صية ال�صابقة، نظجّ
لع على دورها يف املحافظة على  ادية وحملية على م�صتوى الدولة، بهدف الطجّ 20 جهة اتجّ
تلك املعلومات، وجدوى اعتماد بطاقة الهوية الوطنية على التكنولوجيا امل�صتخدمة يف املحافظة 
لة حول الربط الإلكرتوين  على تلك املعلومات وتخزينها. واأثمرت تلك اجلهود عن درا�صة مف�صجّ
بني اجلهات احلكومية لإدارة معلومات امللفات ال�صخ�صية �صمن نظام ال�صجل ال�صكاين الذي 
ط املعلومات ال�صخ�صية مقابل  تديره هيئة الإمارات للهوية. وُيظِهر الر�صم البياين التايل خمطجّ

اجلهات احلكومية التادية و/اأو املحلجّية التي ترعاها:
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لمحة عاّمة على استراتيجية الربط اإللكتروني

قامت هيئة الإمارات للهوية ب�صياغة مقاربة �صاملة لإعداد ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين مع 
اجلهات احلكومية وتقيق اأهدافها ال�صرتاتيجية، بعد ت�صليط ال�صوء على خمتلف م�صادر 

بيانات معلومات امللف ال�صخ�صي يف الإمارات.

ون�صري اإلى اأنجّ ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية تتما�صى متامًا مع اخلطة 
د ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين  ة. فتحدجّ ال�صرتاتيجية لهيئة الإمارات للهوية واأهدافها العامجّ

نات هذا الربط. مع اجلهات احلكومية اأهداف الربط ال�صرتاتيجية و�صلجّم اأولويات مكوجّ

وقد متجّ تطوير اإطار �صامل ل�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية بهدف تديد 
نات الأ�صا�صية لو�صع ا�صرتاتيجية ربط مرنة وعملية يكون لها م�صاهمة وا�صعة واإيجابية يف  املكوجّ

اخلطة ال�صرتاتيجية لهيئة الإمارات للهوية.

والعمليات  الأفراد  ي  تغطجّ التي  املبادرات  من  جمموعة  هذه  الربط  ا�صرتاتيجية  وت�صمل 
الأولوية  اإعطاء  ومت  الإلكرتوين.  الربط  مبادرة  اإلى  احلكومية  اجلهات  و�صمجّ  والتكنولوجيا 
لكلجّ مبادرة، كما مت ر�صم خارطة طريق قابلة للتطبيق والتنفيذ لربط هيئة الإمارات للهوية 

اإلكرتونيًا مع اجلهات احلكومية الأخرى.

ويو�صح الر�صم البياين التايل املنهجية املتجّبعة لإعداد ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين 

أهداف وأولويات استراتيجية الربط اإللكتروني – تماشيًا 
مع استراتيجية المؤسسة

وروؤيتها  ر�صالتها  بو�صوح  للهوية  الإمارات  لهيئة  الأربعة  ال�صرتاتيجية  الأهداف  تعك�س 
ا�صرتاتيجية  تفعيل  للهيئة  الأربعة  ال�صرتاتيجية  الأهداف  اإثنان من  ويدعم  وا�صرتاتيجيتها. 

الربط الإلكرتوين.

ومن املتوقع اأن ت�صاهم ا�صرتاتيجية ربط هيئة الإمارات للهوية اإلكرتونيًا مع اجلهات احلكومية 
اآمن  �صكاين  �صجل  اإر�صاء  وذلك من خلل  ال�صرتاتيجية،  الهيئة  اأهداف  بتحقيق  الدولة  يف 
ادية واملحلجّية  د وحديث، اإلى جانب تقدمي خدمات اإدارة الهوية للهيئات احلكومية التجّ وموحجّ

يف الإمارات من خلل هند�صة باقة من اخلدمات املرنة والقابلة للتطوير واملواءمة.

الهيئات  مع  اإلكرتونيًا  للهوية  الإمارات  هيئة  ربط  ا�صرتاتيجية  التالية  الأهداف  وُترتجم 
احلكومية الأخرى والتي تتما�صى متامًا مع اأهداف املوؤ�ص�صة:

• اآمنة وقابلة للرتقية ومرنة تدعم ربط ال�صجل ال�صكاين واإثبات 	 توفري بنية عمل 
احلكومية  اجلهات  مع  ادية  التجّ الهوية  وخدمات  الهوية  بطاقة  عرب  الهوية 
وتطبيقات  للهوية  الإمارات  هيئة  عن  ال�صادرة  الهوية  بطاقة  اإلى  بال�صتناد 

اجلهات احلكومية.

استراتيجية هيئة اإلمارات للهوية
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• دين تديث 	 املُحدَّ البيانات  تتيح ملالكي  املدنية  للوقائع  ا�صتباقية  تقدمي خدمات 
ون�صر التغيريات الطارئة على امللف ال�صخ�صي بهدف تديث ال�صجل ال�صكاين.

• توفري خدمات بيانات امللف ال�صخ�صي لربامج احلكومة الإلكرتونية يف خمتلف 	
دة. �صات الأعمال املعتمرَ ح لها، واملوؤ�صجّ الإمارات والهيئات احلكومية امل�صرجّ

• لها 	 ح  امل�صرجّ احلكومية  للهيئات  ال�صكاين  ال�صجل  بيانات  ن�صخ  خدمات  توفري 
لإعداد  الإح�صاء  لإدارات  الإح�صائية  البيانات  وتوفري  الأمنية،  �صات  واملوؤ�صجّ

اع القرار. تقارير �صكانية اإح�صائية تدعم �صنجّ
• م وقدرات الإدارة عرب الإنرتنت ذات كفاءة عالية ملتابعة واإدارة 	 توفري لوحة تكجّ

عملية الربط مع اجلهات احلكومية.

وبهدف بلوغ هذه الأهداف املذكورة، مّت حتديد الأولويات التالية:

• بنية  	 ت�صفان  وخارطة طريقها  الإلكرتوين  الربط  ا�صرتاتيجية  اأنجّ  على  احلر�س 
الربط الإلكرتوين من املراحل الأولى وحتى املراحل النهائية، ف�صًل عن تطبيق 

احللول مع احلدجّ اإلى اأدنى درجة من التبعية واملخاطر من اأجل اإجناح التنفيذ.
• قدرات 	 بناء  يتيح  مبا  احلكومية  اجلهات  مع  الإلكرتوين  الربط  نظام  اإن�صاء 

التخطيط والإدارة والعمليات الت�صغيلية ودعم الربط الإلكرتوين.
• يقّدمها 	 التي  احلكومية  اجلهات  مع  الإلكرتوين  للربط  الأمناط  اأف�سل  درا�سة 

ذ  ُيحبَّ والتي  الإلكرتوين،  الربط  تطبيق  اأجل  من  الأ�صواق  الرائدون يف  املوردون 
الإمارات  لهيئة  الأهداف ال�صرتاتيجية  للرتقية مبا يدعم  وقابلة  اأن تكون مرنة 

للهوية.
• اأمن 	 ونظم  املعلوماتية  التحتية  والبنى  املتوفرة  املعلوماتية  النظم  ا�صتغلل 

امل�صلحة  اأ�صحاب  لدى  القائمة  النظم  من  وغريها  البيانات  ومراكز  املعلومات 
الة. الآخرين ب�صورة فعجّ

• اعتماد مقاربة منا�صبة لتطبيق وت�صغيل الربط الإلكرتوين وبنيته من خلل تديد 	
لني واأ�صحاب خربة لبلوغ النتائج. دي خدمات موؤهجّ م�صوؤولني عن الربط ومزوجّ

وبناًء على الأهداف اأعله، متجّ ت�صميم اإطار الربط الإلكرتوين واعتماده بهدف تقيق الربط 
ال. الفعجّ

إطار الربط اإللكتروني

اإطار هيئة الإمارات للهوية ل�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين على ا�صرتاتيجية واأهداف  ز  يركجّ
الإلكرتوين  الربط  يف  �صات  املماررَ اأف�صل  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الدولة  �صات  موؤ�صجّ عمل 
وتكنولوجيا الربط الإلكرتوين و�صمجّ اجلهات اخلارجية والداخلية اإلى بنية الربط الإلكرتوين 

حة. املقرترَ

العمليات  قطاع  مبادرات  مع  التطابق  على  اللكرتوين  الربط  ا�صرتاتيجية  اإطار  ويحر�س 
املركزية لديها والبيئة الراهنة. خا�صة واأنجّ ما ينتج من اأهداف واأولويات ا�صرتاتيجية للربط 
نات ال�صرتاتيجية للربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية  ع على عدد من املكوجّ الإلكرتوين يتوزجّ

كما يرد يف الر�صم البياين اأدناه:

نات الإطار ال�صرتاتيجي للربط الإلكرتوين: ومت تديد التعريفات التالية اأدناه ملكوجّ

• احلكومية 	 اجلهات  مع  الإلكرتوين  للربط  دة  املتعدجّ النماذج  اأي  الربط:  مناذج 
مها بنية الربط الإلكرتوين. للو�صول اإلى اخلدمات التي تقدجّ

• مع 	 الإلكرتوين  الربط  قدرات  ر  توفجّ التي  الأعمال  اأي خدمات  الربط:  خدمات 
حديثة  وخدمات  دقيق  �صكاين  �صجل  على  للمحافظة  املطلوبة  ال�صكاين  ال�صجل 
اإلى  الو�صول  من  ة  اخلا�صجّ �صات  املوؤ�صجّ وحتى  احلكومية  اجلهات  ن  تتمكجّ بحيث 
ال�صجل ال�صكاين. وت�صاهم اخلدمات التقنية يف ت�صهيل خدمات البنية والتطبيق 

كما الربط الداخلي واخلارجي مع هيئة الإمارات للهوية.
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• من 	 املطلوب  ذلك  يف  مبا  املطلوبة  التكنولوجيا  هند�صة  اأي  الربط:  بنية 
الربط  احتياجات  لتلبية  والأمن  التحتية،  والبنى  والبيانات  والربط  التطبيقات 

الإلكرتوين لهيئة الإمارات للهوية.
• احلكومية 	 اجلهات  مع  الإلكرتوين  الربط  وهيكلية  تنظيم  اأي  الربط:  وظيفة 

لدعم اإنتاج ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين لهيئة الإمارات للهوية.
• لة لتنفيذ ا�صرتاتيجية هيئة 	 خارطة طريق الربط: اأي خارطة الطريق املف�صجّ

ي الأ�صخا�س  الإمارات للهوية للربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية، ومبا يغطجّ
والعمليات والتكنولوجيا ومبادرات �صمجّ اجلهات احلكومية.

• اأمن الربط: اأي املتطلبات الأمنية ل�صون الهدف النهائي لهيئة الإمارات للهوية 	
الربط  خدمات  اإلى  الو�صول  تدعم  التطور  فائقة  اأمنية  تدابري  اإر�صاء  وهو  األ 

وت�صفري البيانات والنقل الآمن للبيانات.
• حوكمة البيانات والربط: اأي تدابري حوكمة اخلدمات والبيانات والأمن لدعم 	

وحدة الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية ووظيفتها.
• ة وهي قواعد وتوجيهات الربط ومعايري 	 مبادئ الربط: اأي مبادئ الربط العامجّ

البنية واإدارة التغيري وغريها.

نماذج الربط اإللكتروني

بهدف  ربط  مناذج  ة  عدجّ الإلكرتوين  الربط  بنية  تدعم  اأن  اإلى  للهوية  الإمارات  هيئة  ت�صعى 
عة للجهات اخلارجية  تقيق املتطلبات العملية والوظيفية للهيئة، وبهدف اإتاحة خيارات متنوجّ
للربط عرب هيئة الإمارات للهوية. وقد متجّ تطوير اأربعة مناذج ربط خمتلفة لتنفيذ ا�صرتاتيجية 

الربط الإلكرتوين، وفقًا للر�صم التايل:
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خدمات الربط

يتطلب الربُط الإلكرتوين �صل�صلًة من خدمات الربط الإلكرتوين للأعمال التي تتيح للجهات 
اخلارجية الربط بنظم ال�صجل ال�صكاين.

ر قدرات الربط بال�صجل  ع ت�صنيف خدمات الأعمال على عدد من باقات اخلدمة التي توفجّ ويتوزجّ
ال�صكاين. وُتعتربرَ هذه اخلدمات اإجماًل “خدمات ما بعد الإ�صدار”، اأي اأنجّها خدمات ميكن 

تقدميها بعد اإ�صدار بطاقات هوية وطنية.
ويو�صح اجلدول التايل خمتلف باقات خدمة الربط الإلكرتوين للأعمال:

بنية الربط

بهدف تقيق الربط ال�صل�س والآمن واملرن �صمن البيئة الداخلية لهيئة الإمارات للهوية وبني 
اجلهات اخلارجية، ل بدجّ من تطبيق ربط اإلكرتوين مبني على املعايري وعلى الهند�صة املرتكزة 

على اخلدمات، وذلك لتعزيز عملية بنية الربط.

وقد قامت الهيئة بتطوير الهند�صة املرجعية كالآتي:

ي
ون

تر
ك

الل
ط ا

رب
 ال

ية
بن

اإللكتروني مع اجلهات احلكومية الربط  Emirates Identity Authority   |  Enterprise Integration Strategyهيئة اإلمارات للهوية   |   استراتيجية 

3637



الو�صف الطبقة

اخلارجية  للجهات  تتيح  الإلكرتوين.  الربط  عر�ض  طبقة  وهي 
ا�صتهالك خدمات هيئة الإمارات للهوية املعرو�صة من خالل عّدة 
عن  والولوج  امللفات،  ونقل  الإنرتنت،  عرب  اخلدمات  منها  قنوات، 

بعد.

القنوات

توّفر هذه الطبقة عملية و�صع مناذج اخلدمات، وتزامن اخلدمات، 
وحوكمة الهند�صة املرتكزة على اخلدمات، والتحويل، والولوج عن 
كافة  تعريف  يتّم  حيث  ة(  اخلا�صّ الأمنية  للمهام  )املطلوب  بعد 

مة للجهات احلكومية واملحافظة عليها. اخلدمات املقدَّ

خدمات الأعمال

القائم  الإلكرتوين  للربط  الأ�صا�صي  ن  املُمكِّ الطبقة  هذه  ت�صّكل 
للهوية.  الإمارات  هيئة  يف  اخلدمات  على  املرتكزة  الهند�صة  على 
وهي توّفر قدرات املرا�َصلة، وخدمات الربط )املواءمة - وواجهات 
وخدمات  والإدارة،  املراقبة  وخدمات  التطبيقات...(،  برجمة 
البيانات  وم�صتودعات  الت�صغيلية،  البيانات  )خمازن  البيانات 
وقواعد البيانات( لت�صهيل الربط الإلكرتوين الداخلي واخلارجي.

خدمات البنية

اجلهات  مع  الإلكرتوين  الربط  من  ُجزءًا  الطبقة  هذه  ت�صّكل  ل 
هيئة  تطبيقات  الطبقة  هذه  ت�صّم  تطبيقه.  املزمع  احلكومية 
الإمارات للهوية وخمازن البيانات التي �صرتتبط اأحدها بالأخرى 
اخلارجية  الهيئات  ربط  �صت�صّهل  كما  الإلكرتوين،  الربط  عرب 

بال�صجل ال�صكاين.

التطبيقات وخمازن 
البيانات

حوكمة الربط

دورة حياة اخلدمات  على �صبط  ومطلوبة حر�صًا  الإلكرتوين( �صرورية  الربط  اإنجّ )حوكمة 
الربط  حوكمة  وتقوم  امل�صتفيدة.  اجلهات  ت�صتهلكها  والتي  البنية،  خلل  من  املعرو�صة 
ية  الإلكرتوين بتعريف واإنفاذ ال�صيا�صات املرتبطة بعقود اخلدمة، وجودة البيانات، و�صون �صرجّ

ل، والتدوين. ح به اإلى اخلدمات، وعدم التن�صجّ البيانات واملعلومات، والو�صول امل�صرَّ

وبهدف اإجناح تطبيق وت�صغيل الربط الإلكرتوين، ل بدجّ من اتجّباع مبادئ احلوكمة هذه. ويبنيجّ 
واإنفاذها ل�صبط الو�صول  التي يجب تعريفها  البيانات والربط  التايل مبادئ حوكمة  الر�صم 

اإلى بنية الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية.
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ضّم الهيئات الحكومية

يتمثجّل اأحد اأبرز عوامل جناح ا�صرتاتيجية هيئة الإمارات للهوية للربط الإلكرتوين يف الربط 
د من  مع اجلهات احلكومية. وعليه، قامت الهيئة بتحديد اآلية �صاملة ل بدجّ من اتجّباعها للتاأكجّ

دة كما يلي: جاهزية اجلهات، وتطوير اخلدمات واختبارها، واإطلق اخلدمات املوحَّ

المشاريع والمبادرات الرئيسية
الستراتيجية الربط اإللكتروني

تنفيذ عدد من  بنجاح،  الإلكرتوين  للربط  للهوية  الإمارات  ا�صرتاتيجية هيئة  تطبيق  يتطلب 
امل�صاريع واملبادرات يف اأربع جمالت اأ�صا�صية على م�صتوى الأ�صخا�س والعمليات والتكنولوجيا 

واجلهات اخلارجية.

وفيما يلي اأبرز امل�صاريع واملبادرات املطلوبة لتنفيذ الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية:

مت تديد كل من املبادرات وامل�صاريع اأعله لت�صليط ال�صوء على املوارد املطلوبة واملدة املتوقعة 
والرتابط يف ما بينها.

أسبوع واحدأسبوع واحدأسبوع واحدأسبوع واحدأسبوع واحد

تهدف هذه املرحلة 
إلى اختبار اخلدمة 

التي مت تطويرها 
والتأكّد من حسن 

ة  عملها وإثبات صحّ
نتائج اختبار اخلدمة 
واحلرص على جاهزية 
اجلهة إلطالق اخلدمة

تهدف هذه املرحلة إلى 
إمتام متطلبات اإلنتاج 
ونشر اخلدمات التي مت 

تطويرها وبدء 
التشغيل. و تخضع 
اخلدمات إلى املراقبة 

املتواصلة في هذه 
املرحلة لتحديد 

املشكالت وإجراء 
مختلف التحديثات 

والترقيات على اخلدمة 
وفق احلاجة.

تهدف هذه املرحلة 
إلى قيام اجلهة 

اخلارجية بتصميم 
وتطوير اخلدمات 

املطلوبة في بيئتها 
املعلوماتية الراهنة 

لكي تتمكّن من 
الربط مع بنية الربط 
اإللكتروني لدى هيئة 

اإلمارات للهوية.

تهدف هذه املرحلة إلى 
حتديد اجلاهزية 

العملية والتقنية 
للجهة اخلارجية التي 

ترغب في الربط مع 
هيئة اإلمارات للهوية، 

وإلى اختيار فريق 
تطوير اخلدمات 

وتطبيقها (أكان 
ً أو عبر موردين  داخليا

خارجيني) وحتديد 
مستوى اجلهود الالزمة 

لتطوير اخلدمات 
املطلوبة.

تهدف هذه املرحلة إلى 
حتديد استراتيجية 

الربط بني هيئة اإلمارات 
للهوية واجلهة اخلارجية 
ي خدمات الربط  وتغطّ

التي ستستهلكها 
اجلهة اخلارجية ومنوذج 

الربط الذي 
ستستعمله 

وبناءً على ذلك يتمّ 
إعداد ميثاق الربط 

وخطته ونطاق العمل.

اختبار الربط من أولى 
املراحل وحتى آخرها 

ّ تطويرها للخدمة التي مت

إجراء اختبار لتقبّل 
املستخدِمني للخدمة

إجراء إختبار لعملية 
اخلدمة

اختبار جودة البيانات

اختبار الربط

توثيق جميع نتائج 
االختبارات

إعداد دليل 
للمستخدِمني

تأكيد جاهزية اجلهة 
إلطالق اخلدمة

قبول/رفض ربط اجلهة

إمتام املتطلبات الالزمة 
لإلنتاج

احلرص على إمتام جميع 
التعديالت العملية 

املطلوبة

احلرص على إمتام 
التدريبات املطلوبة 

للمستخدِمني

توريد التجهيزات 
املطلوبة

إعداد خطة النشر

نشر اخلدمات ذات النطاق 
احملدود لإلنتاج

إجراء اإلطالق النهائي 
جلميع اخلدمات

مراقبة اخلدمات املنشورة

االستعانة بدليل الربط 
في هيئة اإلمارات للهوية 

لتصميم اخلدمات 
املطلوبة

إعداد دفتر مواصفات 
اخلدمة

حتسني/تعديل النظم 
املعلوماتية املطلوبة

حتسني/تعديل البنية 
التحتية املعلوماتية

ابتكار لغة وصف اخلدمة 
على اإلنترنت

تطوير خدمات جديدة 
على اإلنترنت (إذا لزم 

األمر)

تنظيم ورش عمل عملية 
وتقنية بني هيئة اإلمارات 

للهوية واجلهة اخلارجية

إعداد متطلبات الربط

حتديد إذا كان تطوير 
اخلدمة سيتم في الهيئة 

ّد جتاري ور أو عبر مُ

إعداد طلب مقترحات 
ّد (إذا دعت  ور واستقدام مُ

احلاجة)

حتديد مستوى اجلهود 
الالزمة لتطوير وتطبيق 

اخلدمات املطلوبة

حتديد خدمات الربط لدى 
هيئة اإلمارات للهوية التي 
سيتمّ استهالكها من قبل 

اجلهة اخلارجية

اختيار منوذج الربط الذي 
ستتبعه اجلهة اخلارجية

إعداد ميثاق الربط

ة الربط على  إعداد خطّ
مستوى رفيع

إعداد نطاق عمل الربط
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خارطة طريق الربط اإللكتروني

واجلهات  للهوية  الإمارات  هيئة  بني  الإلكرتوين  الربط  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  ة  مدجّ تديد  مت 
احلكومية بثلث �صنوات. وبناء عليه مت و�صع خارطة طريق �صاملة لتنفيذ الربط الإلكرتوين 
مع اجلهات احلكومية لتطبيق امل�صاريع واملبادرات التي مت تعريفها، على اأن تتحقق الأهداف 

الأ�صا�صية التالية يف كل �صنة:

عوامل النجاح الرئيسية

بهدف �صمان جناح تنفيذ ا�صرتاتيجية الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية، متجّ تديد 
عوامل النجاح الرئي�صية التالية:

• اجلهات 	 بني  للهوية  الإمارات  لهيئة  الإلكرتوين  الربط  ا�صرتاتيجية  ترويج 
احلكومية التادية واملحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة من خلل اعتماد 

خطة توا�صل وحملت توعية وا�صحة.
• اعتماد ا�صتخدام بطاقة الهوية من ِقبل اجلهات احلكومية للمواطنني واملقيمني 	

من خلل اإلزامية اإبراز بطاقة الهوية عند طلب اخلدمات.
• اعتماد رقم الهوية كجزء اأ�صا�صي من تطبيقات ونظم مالكي وم�صتعر�صي بيانات 	

امللف ال�صخ�صي لإتاحة الربط بني هيئة الإمارات للهوية واجلهات احلكومية.
• توفري خدمات �صاملة للجهات احلكومية الإماراتية التادية واملحلية.	
• باأف�صل 	 والتزامًا  للثقة  تعزيزًا  ال�صكاين  ال�صجل  اإلى  الآمن  الو�صول  تاأمني 

�صات يف ما يخ�س �صرية وخ�صو�صية البيانات. املماررَ
• توفري اآلية �صم فعالة وتكري�س فريق عمل خا�س مل�صاعدة اجلهات املعنية املختلفة 	

ودعمها يف الربط مع هيئة الإمارات للهوية.
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الخاتمة

انطلقت هيئة الإمارات للهوية يف ظل الدعم اللحمدود الذي اأولته لها القيادة الر�صيدة لدولة 
الإمارات العربية املتحدة وانطلقًا من روؤيتها الثاقبة، يف م�صرية تنفيذ ا�صرتاتيجية الربط 
الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية، بهدف الرتقاء مبكانة الدولة مرة اأخرى اإلى الطليعة، من 

خلل توفري حلول متقدمة لإدارة الهوية املوحدة.

واجلهات  التادية  احلكومة  اأمام  الإلكرتوين  للربط  رة  املبتكرَ ال�صرتاتيجية  هذه  وتتيح 
احلكومية املحلية يف الإمارات املجالرَ لتحقيق اأهدافها املتمثلة يف اإر�صاء حكومة متوفرة على 
على  واملقيمني  املواطنني  وح�صول  واقت�صادها،  الدولة  ازدهار  يف  ي�صهم  مبا  ال�صاعة،  مدار 

خدمات حكومية على م�صتوى عال من التميز والفعالية والكفاءة والأمن.

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 2012 ©

فريق اإعداد الن�سخة العربية 

 الإ�سراف العام واملراجعة:
�صعادة الدكتور املهند�ض/ عـلي حممــد اخلـــــوري

املدير العام ، رئي�س جلنة الإدارة العليا
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