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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«

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

وهو األساس في قيمة اإلنسان والدولة«.



»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



»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 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 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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كلمة شكر مستحقة

إهداء إلى صاحب اإلنجاز

اإلى	 ترفع	 اأن	 	،2012 لعام	 ال�شنوي	 تقريرها	 م�شتهل	 للهوية	يف	 الإمارات	 لأ�شرة	هيئة	 يطيب	
الفريق اأّول �سمّو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة،	اأ�شمى	اآيات	ال�شكر	والمتنان	على	الرعاية	الكرمية	التي	اأولها	�شمّوه	للهيئة	

»قبل«	و»خالل«	و»بعد«	تروؤ�ش	�شمّوه	جمل�ش	اإدارتها.
هي	كلمة	�شكر	م�شتحقة	لقائد	هيئة	الإمارات	للهوية	الذي	راأت	الهيئة	النور	على	يديه	بف�شل	

روؤية	�شمّوه	احلكيمة.
اإلى	»�شاحب	الإجناز«	الذي	مّكنها	يف	ظل	توجيهاته	ال�شديدة	 اإهداء	�شادق	من	الهيئة	 وهي	
من	جت�شيد	ر�شالتها	على	اأر�ش	الواقع،	وامل�شاهمة	بكل	فخر	يف	تعزيز	الأمن	الوطني	والفردي	
اإن�شاء	نظام	اإلكرتوين	متطور	لل�شجل	ال�شكاين	 يف	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة،	من	خالل	

وم�شروع	متقدم	لبطاقة	الهوية	»الذكية«.

ثمار	اإجناز	�شموكم	تن�شج	يومًا	بعد	يوم.
...	قطفت	الهيئة	بع�شها	بح�شادها	اأربع	جوائز	من	»جائزة	الإمارات	لالأداء	احلكومي	املتميز«	

يف	دورتها	الثانية	�شمن	»برنامج	ال�شيخ	خليفة	للتميز	احلكومي«...

...وبع�شها	الآخر	بداأت	موؤ�ش�شات	الدولة	بقطافه	لتعزيز	مكانة	الإمارات	التناف�شية	عامليًا.
مقدمة	 ويف	 �شموكم	 اهتمام	 محور	 البداية	 منذ	 كان	 الذي	 الإمارات	 يف	 الإن�شان	 ...وكذلك	

اأولوياتكم،	بداأ	يدرك	ويتلّم�ش	اأهمية	هذا	امل�شروع	الوطني	واأهدافه	ال�شامية...
وما	هي	اإل	البداية.

هي	باخت�شار،	كلمة	�شكر	واإهداء	لـ»القائد«	الذي	و�شع	ثقته	يف	هيئة	الإمارات	للهوية،	وقال	
منذ	البداية:

»اإّن هيئة االإمارات للهوية �سوف يكون لها كبري االأثر يف دعم اجلهود املخل�سة، الرامية 
لتحقيق التنمية ال�ساملة ملا فيه خري الوطن«.

شكرا لسموكم...

a حممد بن زايد يرتاأ�س اأحد اجتماعات جمل�س اإدارة الهيئة بح�سور هزاع بن زايد و�سيف بن زايد
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منهجنا في العمل

هزاع بن زايد:

يحق لنا أن نفخر بالمكانة
التي وصلت إليها هيئة اإلمارات للهوية

اأ�شدر	�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«	بتاريخ	
28	فرباير	2012،	مر�شومًا	احتاديًا	باإعادة	ت�شكيل	جمل�ش	اإدارة	هيئة	الإمارات	للهوية،	برئا�شة	
�شمو	ال�شيخ	هزاع	بن	زايد	اآل	نهيان	م�شت�شار	الأمن	الوطني،	وع�شوية	الفريق	�شمو	ال�شيخ	�شيف	
بن	زايد	اآل	نهيان	نائب	رئي�ش	جمل�ش	الوزراء	وزير	الداخلية	)نائبا	للرئي�ش(،	اإلى	جانب	عدد	

من	ال�شخ�شيات	الر�شمية	املرموقة	يف	الدولة.
ويف	اأول	ت�شريح	ر�شمي	ل�شمّو	ال�شيخ	هزاع	بن	زايد	اآل	نهيان	م�شت�شار	الأمن	الوطني،	كرئي�ش	

ملجل�ش	اإدارة	هيئة	الإمارات	للهوّية،	قال	�شموه:
اإّنه ملن دواعي فخري واعتزازي اأن اأرفع اإلى مقام �سّيدي �ساحب ال�سمّو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل ورعاه(، واإلى اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 
اأع�ساء املجل�س االأعلى حكام االإمارات،  اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ  اإخوانهما  اهلل(، واإلى 
اإدارة  جمل�س  برئا�سة  بتكليفنا  الغالية  للثقة  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

هيئة االإمارات للهوّية.

كما ُي�سعدين اأن اأرفع اإلى �سّيدي الفريق اأّول �سمّو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، عميق �سكرنا وامتناننا على الرعاية 
الكرمية التي اأوالها �سمّوه لهيئة االإمارات للهوّية، والتي راأت النور بف�سل توجيهات 

�سمّوه احلكيمة وروؤيته الثاقبة.

ر�سمته  الذي  امل�سرق  امل�ستقبل  اآفاق  نحو  م�سريتها  توا�سل  للهوّية  االإمارات  هيئة  اإن 
التقّدم والنماء واالزدهار،  الر�سيدة، كما تكّر�س جهودها للإ�سهام يف م�سرية  قيادتنا 

الثقايف واالجتماعي واالقت�سادي والعمراين، مر�ّسخة بذلك 
منظومة متكاملة ال�ستقرار املجتمع واأمنه وطماأنينته.

اإن الثقة الغالية التي اأولتنا اإّياها القيادة الر�سيدة هي اأمانة 
ال�سيخ  �سمّو  اأّول  للفريق  ال�سديدة  الروؤى  اأّن  كما  اأعناقنا،  يف 
واالأ�سا�س  العمل  يف  منهجنا  �ستظّل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد 
خلل  من  البناء،  م�سرية  الإكمال  اإليه  ن�ستند  الذي  القوّي 
والبناء  حتققت  التي  النجاحات  كافة  تعزيز  على  احلر�س 

عليها بثقة وتفاوؤل واأمل.

االإمارات  هيئة  اإليها  و�سلت  التي  باملكانة  نفخر  اأن  لنا  يحق 
واجلهود  املتوا�سل  العمل  من  اأعوام  �سبعة  بعد  للهوّية، 
الهيئة  ا�سرتاتيجّية  عن  اأثمرت  والتي  وال�سادقة،  املخل�سة 
ت�سهدها  �ساملة  تطوير  عملّية  مع  بالتزامن   ،2013-2010
مبادرات  وفق  واأق�سامها،  ومراكزها  اإداراتها  كافة  يف  الهيئة 

منظومة  وتقدمي  االإلكرتويّن  التحّول  تعزيز  على  �ستعمل  نوعية  وم�ساريع  طموحة 
االإمارات  دولة  اإليها  و�سلت  التي  باملكانة  تليق  ومتكاملة  ع�سرّية  اإلكرتونّية  خدمية 

العربية املتحدة، وحتقق طموحات قيادتنا الر�سيدة.

سموه يؤكد 
مواصلة 

الهيئة 
مسيرتها 
نحو آفاق 

المستقبل 
المشرق 

الذي رسمته 
قيادتنا 
الرشيدة

a حممد بن را�سد ي�سلم اإحدى جوائز التميز لهزاع بن زايد بح�سور املدير العام
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رؤيــــــــة التميز

سيف بن زايد:

الرؤية التي عّزز ركائزها راعي مسيرة الوطن
تحثنا دومًا على استمرارية التمّيز

وّجه	الفريق	�شمو	ال�شيخ	�شيف	بن	زايد	اآل	نهيان،	نائب	رئي�ش	جمل�ش	الوزراء	وزير	الداخلية	
نائب	رئي�ش	جمل�ش	اإدارة	هيئة	الإمارات	للهوية،	بتاريخ	14	مايو	2012،	كلمة	للفائزين	كافة	
يف	الدورة	الثانية	جلائزة	الإمارات	لالأداء	احلكومي	املتميز	�شمن	برنامج	ال�شيخ	خليفة	للتميز	
احلكومي،	دعا	من	خاللها	اإلى	موا�شلة	اجلهود	للنهو�ش	باأعباء	امل�شتقبل،	و�شمان	اأكرب	قدر	

ممكن	من	اجلودة	والتميز،	والرتقاء	باخلدمات	املقدمة	للجمهور	على	النحو	الأف�شل.

واختارت	اأ�شرة	الهيئة	اأن	تتوقف	اأمام	الكلمة	التالية	ل�شمو	نائب	رئي�ش	جمل�ش	الإدارة،	باعتبار	
الدولة،	 لقيادة	 والوعد	 العهد	 وجتديد	 منها،	 العرب	 ولأخذ	 الهيئة،	 يف	 »التميز«	 راعي	 �شموه	
مبوا�شلة	اجلهود	لتحقيق	اأكرب	قدر	من	اجلودة	والتميز	والرتقاء	بخدمات	الهيئة	اإلى	اأف�شل	

م�شتوى.	

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الوطن،  م�سرية  راعي  ركائزها  عّزز  التي  الروؤية  دومًا  حتّثنا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، اإلى جانب اأخيه �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، على ا�ستمرارية التمّيز، واأن تكون بلدنا رديفًا حقيقيًا للح�سارة واالإبداع 

والرقي.

املتميز،  احلكومي  للأداء  خليفة  بجائزة  امل�ساركة  اجلهات  حققته  الذي  التمّيز  واإن 
�ستى  القمم يف  بلوغ  للجميع على  التي متثل حافزًا  البلد  قيادة  اإلى متّيز  اأواًل  مرّده 

له،  االإعداد  طال  لغر�س  ثمرة  يعد  كما  واملجاالت،  امليادين 
�سواء من قبل القائمني على اجلائزة اأم فرق العمل امل�ساركة 

فيها.

يكرب  االإمارات  دولة  اإجنازات  تزداد  وكلما  عام  تلو  وعامًا 
معها حجم امل�سوؤوليات والتحديات امللقاة على عاتق اجلميع، 
فالرهان يكمن يف احلفاظ على ما حتقق، وا�ستمرارية القدرة 
على حتمل اأعباء تلك امل�سوؤوليات وقهر التحديات مهما كان 

حجمها.

وندعو الفائزين كافة اإلى موا�سلة اجلهود للنهو�س باأعباء امل�ستقبل، و�سمان اأكرب قدر 
ممكن من اجلودة والتميز، واالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور على النحو االأف�سل.

ومن املهم اأن نتذكر اأن االأهمية احلقيقة لهذه اجلائزة ال تكمن اإال مبا تر�ّسخه من قيم 
ومعايري متيز باتت ت�سعى اإليها خمتلف اجلهات.

قيادة الدولة 
تحّفز الجميع 

على بلوغ 
القمم 

في شتى 
المجاالت

a حممد بن را�سد ي�سّلم هزاع بن زايد و�سيف بن زايد اإحدى جوائز التميز بح�سور مدير عام الهيئة
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عهدنـــــا الدائم

كلمة المدير العام

2012... موسم الحصاد
2013... بدايـــــة التحّول

فح�شدنا	بكل	فخر	جائزة	)اجلهة	الحتادية	املتميزة	يف	جمال	تقدمي	اخلدمات(	اإلى	جانب	
3	جوائز	اأخرى	من	جائزة	الإمارات	لالأداء	احلكومي	املتميز	املنبثقة	عن	برنامج	ال�شيخ	خليفة	

للتميز	احلكومي.
وعاهدنا	اأنف�شنا	يف	2012	على	حفظ	ما	حتقق	والبناء	عليه،	وموا�شلة	حتمل	امل�شوؤوليات	وقهر	

التحديات	واكت�شاف	مكامن	ق�شورنا	بهدف	تطوير	وحت�شني	اأدائنا؛
فحفظنا	العهد،	وعليه	من�شي.

باعتباره	 الهيئة،	 »بداية التحّول«	يف	م�شرية	عمل	 )2013(	وهو	عام	 العام	 ...	ومع	حلول	
الهيئة	ور�شة	�شخمة	 اأطلقت	 	...2013-2010 الأخري	من	عمر	اخلطة	ال�شرتاتيجية	 العام	
جمددًا،	متّخ�شت	عنها	خطة	ا�شرتاتيجية	طموحة	لالأعوام	2014-2016،	تخدم	يف	اأبعادها	
ومكانتها	 الدولة	 اأمن	 تعزيز	 يف	 امل�شاهمة	 الرئي�شي	 وعنوانها	 	،)2021 الإمارات	 )روؤية	

التناف�شية	عامليًا	عرب	توفري	منظومة	متكاملة	ومتقدمة	لإدارة	الهوية	ال�شخ�شية.	
ثمار	 جني	 خاللها	 يتوقف	 لن	 جديدة	 مرحلة	 التحّول،	 وبداية	 احل�شاد،	 مو�شم	 بداية	 وبني	
الإجنازات	والتطور،	فاحل�شاد	وفري،	يف	ظل	روؤية	حكيمة	لقيادة	ر�شيدة	ت�شت�شرف	امل�شتقبل،	
ويف	ظل	دعم	حكومي	ل	ين�شب	لالرتقاء	مبكانة	الإمارات	اإلى	)املركز	الأول(،	وبعزم	كوادرنا	
الوطنية	وتكاتف	موؤ�ش�شات	دولتنا	لتحقيق	الأهداف	املن�شودة،	ليظل	علم	دولتنا	الغالية	خفاقًا	

عاليًا.
واهلل ويّل التوفيق...

الدكتور املهند�س

علي حممد اخلوري

لنف�شها	 حّددت	 	،2013-2010 ال�شرتاتيجية	 خطتها	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 طّورت	 عندما	
درا�شة	 بعد	 وذلك	 لعملياتها،	 دقيقًا	 ت�شغيليًا	 ور�شمت	منوذجًا	 الرئي�شية،	 الأهداف	 من	 عددًا	
لتاأ�شي�ش	 الأولى	 ال�شنوات	 يف	 املر�شومة	 الأهداف	 حتقيق	 دون	 حالت	 التي	 للتحديات	 متاأنية	

الهيئة.
ولأن	 للهوية،	 الإمارات	 هيئة	 يف	 حد	 عند	 تتوقف	 ل	 وم�شتمرة	 مت�شل�شلة	 عملية	 التطوير	 ولأن	
هيئة	 اأطلقت	 وهيئتنا...	 وقيادتنا	 دولتنا	 قامو�ش	 يف	 نهاية	 خط	 له	 لي�ش	 التميز	 نحو	 ال�شباق	
الإمارات	للهوية	يف	العام	)2010(	ور�شة	عمل	�شخمة،	انبثق	عنها	عدد	من	امل�شاريع	واملبادرات	

ال�شرتاتيجية	والوطنية،	فكان	ذلك	»عام التطوير«	يف	م�شرية	هيئتنا.
الواقع،	 اأر�ش	 على	 االإجنازات«	 تبلور  بدء  »عام  فكان	 وانق�شى،	 	)2011( العام	 جاء	 ثم	

كنتيجة	للجهود	الدوؤوبة	التي	توا�شلت	على	مدى	عامني.
اأما	العام	)2012(،	وهو	العام	الثالث	من	عمر	اخلطة	ال�شرتاتيجية	لهيئة	الإمارات	للهوية،	

فكان	بالن�شبة	لنا	»عام التحدي«	بامتياز،	ويف	الوقت	نف�شه	»بداية مو�سم احل�ساد«.
الهيئة	 ر�شالة	 لتحقيق	 الهمم	 �شحذ	 الر�شيدة	على	 قيادتنا	 2012،	عاهدنا	 العام	 ففي	مطلع	

وروؤيتها؛
فاأجنزنا	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	لدولتنا،	بعد	اأن	جنحنا	خالل	عام	واحد	بت�شجيل	ما	يعادل	

اإجمايل	عدد	امل�شجلني	يف	ال�شنوات	الثماين	ال�شابقة.
كما	عاهدنا	خالل	العام	2012	املتعاملني	على	موا�شلة	ال�شعي	لك�شب	ثقتهم	بنا؛
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في سباق التمّيز... وحصادنا األثمنإنجـــــــازنا األبــرز في 2012

إنجـاز
نظام السجل السكاني

لدولة اإلمارات العربية المتحدة

إنجـاز
نظام السجل السكاني

لدولة اإلمارات العربية المتحدة

جائزة الجهة االتحادية المتميزة
»أقل من 900 موظف«

جائزة الجهة االتحادية المتميزة
»في مجال القيادة المؤسسية«

جائزة الجهة االتحادية المتميزة
»في مجال تقديم الخدمات«

جائزة الجهة االتحادية المتميزة
»في مجال فرق العمل )فريق االنتخابات(«
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عن هيئة اإلمارات للهوية
لمحة عامة
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نبذة عن الهيئة

بقانون احتادي  املر�سوم  اأن�سئت مبوجب  م�ستقلة،  للهوية هي هيئة احتادية  االإمارات  هيئة 
2004، الذي خّولها كافة ال�سلحيات التي يتطلبها تنفيذ وتطوير م�سروع  رقم )2( ل�سنة 

ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

تاأ�س�ست الهيئة بتاريخ 15 �سعبان 1425هـ املوافق 29 �سبتمرب 2004. ون�س مر�سوم تاأ�سي�سها 
م�ستقلة،  ميزانية  ولها  االعتبارية،  بال�سخ�سية  تتمتع  احتادية،  حكومية  جهة  اأنها  على 

وتتكفل مبهمة ت�سجيل بيانات ال�سكان واإ�سدار بطاقات الهوية.

الذي  التنمية والتطور احل�ساري  امل�ساركة ب�سكل فاعل يف دفع م�سرية  الهيئة على  وحتر�س 
ودعم  الدولة،  يف  والفردي  الوطني  االأمن  تعزيز  يف  امل�ساهمة  خلل  من  االإمارات،  ت�سهده 

�سناعة القرار والتخطيط اال�سرتاتيجي، وت�سهيل وتب�سيط اخلدمات احلكومية.

ومن اأبرز مهام الهيئة:

• قواعد		 �شمن	 وحفظها	 الدولة	 �شكان	 لكافة	 واحليوية	 ال�شخ�شية	 البيانات	 ت�شجيل	
بيانات	اإلكرتونية	بالتن�شيق	مع	اجلهات	املخت�شة.

• اإ�شدار	بطاقات	هوية	حتتوي	على	الرقم	املوّحد	وبيانات	مقروءة	ومخّزنة	على	�شريحة		
اإلكرتونية	يتم	التعامل	بها	لدى	كافة	اجلهات.

• حتديث	البيانات.	

• تقدمي	خدمات	تعريف	وتاأكيد	هوية	الأفراد	للجهات	احلكومية	الحتادية	واملحلية	واأي		
جهات	اأخرى،	وحتديد	الو�شائل	املتبعة	يف	ذلك	طبقا	لالئحة	التنفيذية.

• حق	طلب	البيانات	واملعلومات	الالزمة	والتي	تخدم	اأهداف	الهيئة،	وذلك	من	اجلهات		
املخت�شة	يف	الدولة.

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل« يتف�سل بالت�سجيل يف نظام ال�سجل ال�سكاين
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في مسيرة الهيئةمحطات تاريخية

صاحبا السمو رئيس الدولة ونائبه
يتسلمان بطاقتي الهوية الخاصتين بسموهما

صدور قرار إنشاء الهيئة وتشكيل أول مجلس إدارة

تسجيل 1.2 مليون 
نسمة مع إعادة هندسة 

إجراءات التسجيل

ارتفاع أعداد المسجلين 
إلى 768 ألف نسمة مع بدء 

تسجيل المقيمين

إنجاز نظام السجل السكاني للدولة

انطالق التشغيل التجريبي 
لنظام التسجيل في أبوظبي

تسجيل 250 ألف 
مواطن

Federal Authority   |  هيئــــــــة احتــــــاديــــة
Toll 600 5 30003   الهـاتف

emiratesid.ae

الخطة االستراتيجية
كتيب تعريفي بـ

لهيئــة اإلمـــارات للهويـــة
Strategic Plan

2010-20132010-2013

Handbook

Emirates Identity Authority

هدفنا.. التميز في العمل للوصول إلى القمة
ســــر نجاحنا.. الثبات على الهدف

Our goal: is to reach the top through excelling at what we do
The key to our success: we will always be goal orientated

St
ra

te
gi

c P
la

n 
 2

01
0 

- 2
01

3 
ة  

جي
تي

را
ست

اال
ة 

ط
خ

ال

تطوير الخطة 
االستراتيجية 

2010-2013

تسجيل 2.4 
مليون نسمة 

وارتفاع إجمالي 
المسجلين 

إلى 5.2 مليون 
نسمة
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التنظيم اإلداري

�سهد التنظيم االإداري لهيئة االإمارات للهوية خلل العام 2012 تعديلني بارزين، االأول على 
م�ستوى اإعادة ت�سكيل جمل�س االإدارة، والثاين على م�ستوى الهيكل التنظيمي العام.

وجاء التعديل االأول ليعك�س الدعم اللحمدود واملتوا�سل الذي توليه قيادة الدولة للهيئة، 
وحر�سها على �سمان حتقيق اأهدافها الوطنية واحليوية.

 ،2013-2010 للهيئة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  مراجعة  �سوء  يف  فجاء  الثاين،  التعديل  اأما 
ومبا ين�سجم مع نهجها العلمي وعملياتها الرئي�سية التي تخدم خططها اال�سرتاتيجية، وبهدف 
املتعاملني،  خدمة  يف  التمّيز  وموا�سلة  البيانات،  ودقة  الت�سجيل  منظومة  كفاءة  رفع  �سمان 
وتطوير بنية حتتية متقدمة الإدارة الهوية يف الدولة ت�سهم يف تب�سيط اخلدمات احلكومية.

1- إعادة تشكيل مجلس اإلدارة
اأ�شدر	�شاحب	ال�شمو	ال�شيخ	خليفة	بن	زايد	اآل	نهيان	رئي�ش	الدولة		»حفظه	اهلل«،	بتاريخ	28	
فرباير	2012،	مر�شومًا	احتاديًا	باإعادة	ت�شكيل	جمل�ش	اإدارة	هيئة	الإمارات	للهوية،	برئا�شة	
�شمو	ال�شيخ	هزاع	بن	زايد	اآل	نهيان	م�شت�شار	الأمن	الوطني،	وع�شوية	الفريق	�شمو	ال�شيخ	�شيف	
بن	زايد	اآل	نهيان	نائب	رئي�ش	جمل�ش	الوزراء	وزير	الداخلية	)نائبا	للرئي�ش(،	اإلى	جانب	عدد	
ت	املادة	الأولى	من	املر�شوم	على	اأن	تكون	 من	ال�شخ�شيات	الر�شمية	املرموقة	يف	الدولة.	ون�شّ

ع�شوية	الأع�شاء	ملدة	ثالث	�شنوات	قابلة	للتجديد.

مجلس اإلدارة

معايل
�سقر غبا�س �سعيد غبا�س 

وزير	العمل

�شعادة	اللواء	الركن	املهند�ش
عي�سى �سيف املزروعي

القيادة	العامة	للقوات	امل�شلحة

معايل
اأحمد حممد احلمريي

الأمني	العام	لوزارة	�شوؤون	الرئا�شة

�شعادة	اللواء
اأحمد نا�سر الري�سي

القيادة	العامة	ل�شرطة	اأبوظبي

�شعادة	الدكتور
�سعيد عبداهلل الغفلي

اأع�ساء املجل�س

�شعادة	املهند�ش
حممداأحمد ال�سحي

وكيل	وزارة	القت�شاد

�شعادة	
عو�س حا�سر املهريي 
القيادة	العامة	ل�شرطة	دبي

رئي�ش	جمل�ش	الإدارة
�شمّو	ال�شيخ

هـزاع بن زايــــــد اآل نهيـــان
م�شت�شار	الأمن	الوطني

نائب	رئي�ش	جمل�ش	الإدارة
الفريق	�شمّو	ال�شيخ	

�سيــــف بـن زايــــد اآل نهيــــــان
نائب	رئي�ش	جمل�ش	الوزراء

وزير	الداخلية
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2-  تعديل الهيكل التنظيمي
اعتمدت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012،	هيكاًل	تنظيميًا	جديدًا	مبوجب	قرار	�شادر	
عن	الفريق	�شمو	ال�شيخ	�شيف	بن	زايد	اآل	نهيان	نائب	رئي�ش	جمل�ش	الوزراء	وزير	الداخلية	نائب	

رئي�ش	جمل�ش	اإدارة	هيئة	الإمارات	للهوية
Y .)35 اأنظر الهيكل التنظيمي اجلديد.. �س(

التطوير	 �شيا�شة	 الهيكلة	يف	ظل	 اإعادة	 بها	فريق	 قام	 �شاملة	 نتيجة	درا�شة	 القرار	 وجاء	هذا	
امل�شتمر	التي	تنتهجها	هيئة	الإمارات	للهوية،	بهدف	رفع	الكفاءة	الت�شغيلية،	وحتقيق	التكامل	
يف	منظومة	اإدارة	الهوية،	وال�شتفادة	املثلى	من	املوارد	الب�شرية،	ومبا	يعزز	تناف�شية	الهيئة	يف	

جمال	تقدمي	اخلدمات	للمتعاملني.
ومبوجب	هذا	القرار،	مت	تعديل	م�شميات	معظم	الوحدات	التنظيمية،	واأ�شبح	الهيكل	التنظيمي	
منها	 يتاألف	 كان	 التي	 ال�شت	 الرئي�شية	 الإدارات	 عن	 بدًل	 رئي�شية	 قطاعات	 	3 ي�شم	 للهيئة	

الهيكل	التنظيمي	ال�شابق،	وهي:

• قطاع	عمليات	مراكز	الت�شجيل	باإدارة	ال�شيد/ نا�سر املزروعي.	

• قطاع	اخلدمات	املوؤ�ش�شية	وامل�شاندة	باإدارة	ال�شيد/	م�سبح امل�سماري.	

• قطاع	العمليات	املركزية	باإدارة	الآن�شة/	عائ�سة الري�سي.		

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

a عائ�سة الري�سي a نا�سر املزروعيa م�سبح امل�سماري
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التخطيط االستراتيجي

نظرة عامة
على الخطة االستراتيجية 2013-2010

	.2013-2010 للفرتة	 ا�شرتاتيجية	 خطة	 	2009 العام	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 طّورت	
وحّددت	يف	هذه	اخلطة	ر�شالتها	وروؤيتها	واأهدافها	ال�شرتاتيجية	وقيمها	املوؤ�ش�شية.

ومع	نهاية	العام	2012،	جنحت	الهيئة	يف	�شوء	خطتها	ال�شرتاتيجية	بتنفيذ	مهمتها	الرئي�شية	
من	 متّكنت	 كما	 قانونية.	 ب�شفة	 ومقيمني	 مواطنني	 من	 الدولة	 �شكان	 كافة	 بت�شجيل	 املتمثلة	

حتقيق	ن�شبة	عالية	من	امل�شتهدفات	التي	و�شعتها	ملوؤ�شرات	الأداء	ال�شرتاتيجية	والت�شغيلية.

مناق�سة اخلطة 
اال�سرتاتيجية 
للهيئة يف املجل�س 
الوطني االحتادي 

عر�س اخلطة 
اال�سرتاتيجية 
للهيئة على 
جمل�س اإدارة 
املركز الوطني 
للإح�ساء

متابعة م�ستمرة 
ملجريات 
تنفيذ اخلطة 
اال�سرتاتيجية 
من جانب اللجنة 
التنفيذية ملجل�س 
اإدارة الهيئة

املساهمة في األمن الوطني والفردي
من خالل تعزيز الهوية الشخصية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

واحملافظة على سجل سكاني دقيق.. وإرساء / متكني خدمات تكاملية محورها املتعاملون

أن تكون هيئة اإلمارات للهوية املرجع الرئيسي إلثبات الهوية الشخصية،
وتوفير البيانات السكانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة

بناء مؤسسة خدمات تركز
على حتقيق األهداف

واالرتقاء بخدمة املتعاملني
مع توفير اخلدمات الداخلية 

القائمة على األداء املتميز

جعل بطاقة الهوية
البطاقة األكثر قيمة وأهمية
في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

تطوير بنية حتتية آمنة 
ومتكاملة متكن احلصول على 

البيانات وتبادلها

التسجيل واحملافظة على سجل 
سكاني دقيق وشامل وحديث

تطوير مؤسسة خدمات
مبعايير عاملية

تسهيل تقدمي خدمات 
إلكترونية مبتكرة

تبسيط تقدمي اخلدمات 
احلكومية وتسهيل املعامالت

املساهمة في األمن الوطني 
والفردي كمانح أساسي للهوية
في دولة اإلمارات العربية املتحدة

االبتكاراملسؤوليةالثقةالعمل بروح الفريقالتركيز على املتعاملني

4 3 2 1

القيم

ا�هداف
االستراتيجية

المحاور
االستراتيجية

الرؤيــة

الرسالة

a اخلطة اال�سرتاتيجية 2010-2013 / ن�سخة حمّدثة
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a 2013 - 2010 وتوؤكد �سرورة ت�سافر اجلهود الإجناح اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة... a جلنة االإدارة العليا تناق�س اآليات تنفيذ حماور اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة

النموذج التشغيلي
حددت	الهيئة	يف	خطتها	ال�شرتاتيجية	منوذجًا	ت�شغيليًا	لعملياتها	الرئي�شية،	يو�شح	التحولت	
ال�شكان،	 الق�شري	على	ت�شجيل	 امل�شتقبلية	يف	م�شرية	عملها،	بحيث	ترتكز	جهودها	يف	املدى	
لتتحول	تدريجيًا	نحو	ربط	بطاقة	الهوية	كمحور	رئي�ش	يف	املعامالت	واخلدمات	التي	تقدمها	
وك�شرط	 الأفراد	 لهوية	 وتاأكيد	 تعريف	 كو�شيلة	 واخلا�ش	 احلكومي	 القطاعني	 موؤ�ش�شات	

لال�شتفادة	من	تلك	اخلدمات.
وقد	بلغت	الهيئة	مع	نهاية	العام	2012،	مرحلة	)املدى	البعيد(	املو�شحة	يف	النموذج	الت�شغيلي،	
مع	اإجناز	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وانتظام	عمليات	الت�شجيل	والتجديد،	وتوجه	الهيئة	للرتكيز	

على	تعريف	واإثبات	الهويات	يف	الدولة،	وامل�شاهمة	يف	تب�شيط	وت�شهيل	املعامالت	احلكومية.
	

المحاور االستراتيجية
ا�ستندت اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة على اأربعة حماور رئي�سية هي:

• تطوير	خطة	واقعية	وفعالة	لت�شجيل	�شكان	الدولة.	

• اإن�شاء	بنية	حتتية	لإثبات	الهوية	ال�شخ�شية	وتاأكيدها	رقميًا	ودعم	م�شاريع	احلكومة		
الإلكرتونية.

• الربط	الإلكرتوين	مع	الدوائر	احلكومية	ذات	العالقة	بالواقعات	املدنية.	

• تطوير	مفاهيم	التميز	يف	خدمة	املتعاملني	بو�شفهم	اأهم	اأولويات	الهيئة.	

تلبية
 احتياجات
المتعاملين

 خطة
 فعالة لتسجيل

السكان

 اندماج وربط
 إلكتروني مع الدوائر

الحكومية

 بنية تحتية آمنة وحديثة
لخدمات الحكومة ا لكترونية

ت
البياناتالمعامال

تسجيل السكان

المدى البعيدالمدى المتوسطالمدى القصير

المعامالت

البيانات

تسجيل
السكان

المعامالت

البيانات

تسجيل
السكان

التحول في الخدمات الرئيسية للهيئة حماور اخلطة اال�سرتاتيجية 2013-2010
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الخطة االستراتيجية 2016-2014
اأطلقت	هيئة	الإمارات	للهوية	ور�شة	عمل	�شخمة	يف	العام	2012،	لتطوير	خطة	جديدة	لدورتها	

ال�شرتاتيجية	الثالثة	2014-2016	التزامًا	بقرار	مكتب	رئا�شة	جمل�ش	الوزراء.
القطاعني	 يف	 ال�شرتاتيجيني	 �شركائها	 مع	 بالتعاون	 اجلديدة	 ا�شرتاتيجيتها	 الهيئة	 وطّورت	
روؤية	 مع	 ين�شجم	 ومبا	 الحتادية،	 احلكومة	 متطلبات	 مع	 يتوافق	 مبا	 واخلا�ش،	 احلكومي	
الإمارات	2021،	من	خالل	تعزيز	م�شاهمة	الهيئة	يف	الأمن	الوطني	للدولة،	والرتقاء	باملكانة	
منظومة	 توفري	 عرب	 والقت�شادي،	 احلكومي	 بالعمل	 الرتقاء	 ودعم	 لالإمارات،	 التناف�شية	
متكاملة	ومتقدمة	لإدارة	الهوية	ال�شخ�شية	يف	الدولة،	لفتة	اإلى	حر�شها	على	موا�شلة	البناء	

على	منجزات	الدورة	ال�شرتاتيجية	2013-2010.

اأبرز اأهداف اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة للهيئة:

• تعزيز	دور	الهيئة	باعتبارها	اجلهة	الرئي�شية	لتعريف	وتاأكيد	الهوية	يف	الدولة.	

• دعم	�شّناع	القرار	والتخطيط	ال�شرتاتيجي	والرتقاء	مبكانة	الإمارات	التناف�شية.	

• تقدمي	اأرقى	م�شتويات	اجلودة	يف	اخلدمات	و�شول	لك�شب	ثقة	املتعاملني.	

• الرتكيز	على	اأولويات	التميز	املوؤ�ش�شي	وال�شتثمار	الأمثل	يف	جميع	مواردها.	

مراجعة الخطة وتحديثها
ال�شرتاتيجية	 خلطتها	 دقيقة	 مراجعة	 	،2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأجرت	
تقدمي	 عرب	 املتعاملني	 على	 الرتكيز	 موا�شلة	 ل�شمان	 الأخريين،	 عاميها	 يف	 	2013-2010
اأرقى	اخلدمات	لهم	باعتبارهم	محور	قيمها	واأولوياتها،	وم�شاعفة	الرتكيز	على	حتقيق	معايري	

الكفاءة	والفاعلية	والقدرة.
وبادرت	الهيئة	اإلى	حتديث	خطتها	ال�شرتاتيجية	بهدف	�شمان	تعزيز	منجزاتها	ومكت�شباتها،	
والتاأكد	من	موازنة	امل�شتهدفات	مع	املتغريات	على	اأر�ش	الواقع،	وتعزيز	ترابط	جميع	امل�شاريع	

واملبادرات	مع	اخلطة	ال�شرتاتيجية.
منها،	 بالغاية	 تفي	 تزال	 ل	 اأنها	 اعتبار	 ب�شيغتها	احلالية،	على	 )الروؤية(	 الهيئة	على	 واأبقت	

وحتقق	الفوائد	املرجوة	�شمن	الإطار	الزمني	للخطة.
يف	املقابل،	ارتاأت	الهيئة	اأن	يتم	حتديث	)الر�شالة(	املدرجة	يف	خطتها،	بحيث	توؤكد	دور	الهيئة	
الهوية	 بطاقة	 جعل	 خالل	 من	 املتعاملني،	 على	 احلكومية	 اخلدمات	 ت�شهيل	 يف	 وم�شاهمتها	

الوثيقة	التي	ت�شهل	احل�شول	على	تلك	اخلدمات	عرب	جميع	القنوات	يف	دولة	الإمارات.
موؤ�ش�شة	 بناء	 يف	 امل�شي	 على	 عزمها	 لتوؤكد	 الرابع	 ال�شرتاتيجي	 الهدف	 الهيئة	 حّدثت	 كما	
معايري	 اأعلى	 ووفق	 املتعامل،	 حول	 والداخلية	 اخلارجية	 وخدماتها	 عملياتها	 جميع	 تتمحور	

التميز	والكفاءة	والفاعلية.

a جلنة االإدارة العليا يف اإحدى جل�ساتها ملراجعة وحتديث اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة
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a جلنة االإدارة العليا توؤكد على اإيجاد احللول املنا�سبة للتحديات واملعوقات و�سواًل اإلى حتقيق اخلطط املر�سومة a االإدارة العليا تناق�س املنجزات التي حققتها الهيئة وفقا الأهداف خطتها اال�سرتاتيجية احلالية

خارطة الطريق
تعتمد هيئة االإمارات للهوية يف عملها على التخطيط اال�سرتاتيجي الذي ي�ستند اإلى موؤ�سرات 
اأداء ا�سرتاتيجية وت�سغيلية دقيقة، ت�سمن اإجراء تقييم دوري للأداء، وقيا�س ن�سب اإجناز 
امل�صتهدفات، والتعرف على نقاط القوة، واإيجاد احللول املنا�صبة للتحديات واملعوقات، و�صواًل 

اإلى حتقيق اخلطط املر�سومة.

و�سّكلت اخلطة اال�سرتاتيجية لهيئة االإمارات للهوية 2010-2013، خارطة الطريق التي 
يف  وامل�ساهمة  لها،  املحدد  الزمني  االإطار  �سمن  اأهدافها  من  العديد  بلوغ  من  الهيئة  مّكنت 
اإر�ساء وتطوير البنية التحتية اللزمة لتطوير منظومة العمل احلكومي يف الدولة، وحتقيق 

جملة من االإجنازات يف م�سريتها الوطنية على مدى االأعوام املا�سية.

ملوؤ�سرات  و�سعتها  التي  امل�ستهدفات  من   %94 ن�سبة   2012 العام  خلل  الهيئة  حققت  وقد 
االأداء اال�سرتاتيجية.

وفيما يلي خمل�س الأبرز النتائج التي حققتها الهيئة خلل العام 2012 على م�ستوى م�ساريعها 
ومبادراتها، وفقًا الأهدافها اال�سرتاتيجية االأربعة، وذلك للتعرف على واقع م�ساهمة الهيئة 
روؤية  حتقيق  �سبيل  يف  تبذلها  التي  واجلهود  االحتادية،  احلكومة  ا�سرتاتيجية  اإجناح  يف 

االإمارات 2021.

يعادل المستهدف%69%69
أو يفوقه قليًال

يعادل المستهدف
أو يفوقه قليًال

%6
%25

 

المؤشرات االستراتيجية

%37
%25

%2

يعادل المستهدف أو يفوقه قليًال
%36%36

المؤشرات التشغيلية
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الهدف االستراتيجي

1 2 3 4

الواقعالمحور

47

إنجاز نظام السجل 
السكاني وتبسيط 

اإلجراءات

المساهمة في األمن 
الوطني والفردي

التسجيل والمحافظة
على سجل سكاني
دقيق وشامل وحديث
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تسجيل السكان

جنحت هيئة االإمارات للهوية يف نهاية العام 2012 باإجناز 
املتحدة،  العربية  االإمارات  لدولة  ال�سكاين  ال�سجل  نظام 
بطاقة  م�سروع  يف  واملقيمني  املواطنني  جميع  وت�سجيل 

الهوية »الذكية«.

اإجمايل  من   %44 ت�سجيل  )منفردًا(   2012 العام  و�سهد 
ال�سكاين  ال�سجل  نظام  يف  ت�سجيلهم  مت  الذين  االأفراد 
ت�سجيل  عمليات  انطلق  منذ  الهوية  بطاقة  وم�سروع 

ال�سكان يف العام 2005.

مدير  اخلوري  حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �سعادة  واأكد 
عام هيئة االإمارات للهوية، اأن اإجناز نظام ال�سجل ال�سكاين 
اإلكرتونية  منظومة  من  جزٌء  هو  الهوية،  بطاقة  وم�سروع 
على  الهيئة  تعمل  ال�سخ�سية،  الهوية  الإدارة  متكاملة 
تطويرها، لت�سهم يف دعم توّجه الدولة نحو بناء اقت�ساد 
العي�س  م�ستويات  باأف�سل  ينعم  وجمتمع  منيع،  تناف�سي 
)روؤية  لـ  وفقًا  وم�ستدامة،  معطاءة  بيئة  يف  الكرمي، 
اأف�سل  بني  من  دولتنا  تكون  الهادفة الأن   ،)2021 االإمارات 
دول العامل يف غ�سون ال�سنوات الثماين املقبلة، اأي بحلول 

الذكرى اخلم�سني لقيام دولة االإمارات العربية املتحدة.

نسب التسجيل
السنوية

في بطاقة الهوية

20112012

2012

2010 2009 2008-2005

%7%9%14
%2644

%

%44
2011-2005

%56
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a جلنة االإدارة العليا تقر برنامج املهل الزمنية لت�سجيل ال�سكان a جلنة االإدارة العليا تناق�س املبادرات وامل�ساريع التي مت تنفيذها لتحقيق هدفها اال�سرتاتيجي االأول

أبرز البرامج والمشاريع والمبادرات
متّكنت	هيئة	الإمارات	للهوية	من	حتقيق	هدفها	ال�شرتاتيجي	الأول،	يف	�شوء	عدد	من	امل�شاريع	
من	 اإلى	جمموعة	 وبال�شتناد	 	،2013-2010 ال�شرتاتيجية	 املنبثقة	عن	خطتها	 واملبادرات	
نقاط	القوة	والطموح،	عمادها	دعم	القيادة	الر�شيدة،	والثقة	بقدرات	الكوادر	الوطنية،	وتعاون	

ال�شركاء	ال�شرتاتيجيني،	وال�شعي	الدوؤوب	لك�شب	ثقة	املتعاملني.
اأبرز	الربامج	وامل�شاريع	واملبادرات	التي	اأطلقتها	الهيئة	ل�شمان	 وفيما	يلي	ملحة	على	)واقع(	
حتقيق	هدفها	ال�شرتاتيجي	الأول،	والتي	اأ�شهمت	جميعها	خالل	العام	2012	يف	اإجناز	نظام	

ال�شجل	ال�شكاين	للدولة:

أبرز المشاريع المنبثقة عن الهدف االستراتيجي األول
برنامج املهل الزمنية لت�سجيل �سكان الدولة.

برنامج تطوير البنية التحتية للعمليات الت�سغيلية.

برنامج تطوير منظومة اإ�سدار البطاقات.

1- برنامج المهل الزمنية لتسجيل سكان الدولة
وا�شلت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012،	تطبيق	قرار	جمل�ش	الوزراء	املوقر	رقم	25	
ل�شنة	2011،	الذي	منح	�شمو	نائب	رئي�ش	جمل�ش	اإدارة	الهيئة	تفوي�شًا	بتحديد	جدول	زمني	

نهائي	لت�شجيل	�شكان	الدولة.

وجنحت	الهيئة	خالل	العام	2011	يف	�شوء	هذا	القرار	الذي	مت	الإعالن	عنه	يف	�شهر	�شبتمرب	
)الحتادي	 احلكومي	 و�شبه	 احلكومي	 القطاع	 وموظفي	 املواطنني	 غالبية	 بت�شجيل	 	،2011
واملحلي(	على	م�شتوى	الدولة،	بالإ�شافة	اإلى	املقيمني	يف	عجمان	وراأ�ش	اخليمة	والفجرية	واأم	

القيوين،	وفقًا	للمهل	الزمنية	املحددة	لكل	فئة	اأو	اإمارة.

مهل تسجيل سكان الدولة
2011/11/01مواطنو الدولة

2011/12/01موظفو القطاع احلكومي و�سبه احلكومي

2011/12/01�سكان اأم القيوين والفجرية وراأ�س اخليمة وعجمان

2012/02/01�سكان ال�سارقة

2012/04/01�سكان اأبوظبي

2012/06/01�سكان دبي

2012/10/01االأطفال دون 15 �سنة
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a الهيئة �ساعفت جهودها خلل العام 2012 لت�سريع اإجناز نظام ال�سجل ال�سكاين للدولة a قرار مهل الت�سجيل اأ�سهم يف ارتفاع اأعداد امل�سجلني مبعدالت كبرية

قرار استثناء )إقامات 2012( من »مهل التسجيل« �

اأعلنت	هيئة	الإمارات	للهوية	بتاريخ	17-01-2012،	ا�شتثناء	اأ�شحاب	الإقامات	التي	تنتهي	
�شالحياتها	)قبل(	31	دي�شمرب	2012،	يف	كل	من	اأبوظبي	ودبي	وال�شارقة،	من	قرار	»مهل	
اإمارة،	حيث	تقرر	ت�شجيل	هذه	)الفئة(	بالتزامن	مع	اإجراءات	جتديد	 الت�شجيل«	املعلن	لكل	

الإقامة.	وا�شتفاد	من	هذا	القرار	اأكرث	من	683	األف	مقيم	يف	اأبوظبي	ودبي	وال�شارقة.

قرار تمديد مهل تجديد البطاقات منتهية الصالحية �

الهوية	 بطاقات	 اأ�شحاب	 منح	 عن	 	2012-01-17 بتاريخ	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأعلنت	
01-02-2012	بالن�شــــبة	للمقيمني	 )منتهية	ال�شالحيــــة(	مهلة	لتجديد	بطـــــاقاتهم	حتى	
وحتى	 اأبوظبي،	 اإمـــــــارة	 يف	 للمقيمني	 بالن�شبة	 	2012-04-01 وحتى	 ال�شـــــارقة،	 اإمارة	 يف	
01-06-2012	للمقيمني	يف	اإمارة	دبي،	وذلك	بعد	اأن	كان	مقررًا	تطبيق	ر�شوم	التاأخري	على	

اأ�شحاب	هذه	البطاقات	يف	2011-11-01.

قرار تمديد مهلة تسجيل موظفي المناطق الحرة �

)ال�شركات	 موظفي	 ت�شجيل	 مهلة	 ربط	 	2012-02-07 بتاريخ	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأعلنت	
الت�شجيل	 اأبوظبي	ودبي،	مبهلتي	 اإمارتي	 املناطق	احلرة(	على	م�شتوى	 العاملة	�شمن	 اخلا�شة	
املحددتني	للمقيمني	يف	هاتني	الإمارتني،	وذلك	بعد	اأن	كان	مقررًا	تطبيق	ر�شوم	التاأخري	على	هذه	

ال�شريحة	يف	01-12-2011،	باعتبار	اأن	املناطق	احلرة	ت�شّنف	كجهات	»�شبه	حكومية«.

	2012 العام	 خالل	 للدولة	 ال�شكاين	 ال�شجل	 نظام	 اإجناز	 يف	 بارز	 اأثر	 القرار	 لهذا	 كان	 كما	
اإلى	فئة	الأطفال	على	م�شتوى	الدولة.	كما	 اأبوظبي	ودبي	وال�شارقة	بالإ�شافة	 وت�شجيل	�شكان	
عك�ش	القرار	حر�ش	قيادة	الدولة	على	متكني	الهيئة	من	حتقيق	اأهدافها	ال�شرتاتيجية	الوطنية.

»مهل	 لقرار	 امل�شاندة	 »الإجرائية«	 القرارات	 من	 عددًا	 	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 واتخذت	
الت�شجيل«،	وذلك	يف	�شوء	متابعتها	الآنية	وقراءتها	املرحلية	الدقيقة	ملجريات	العمل،	وحر�شها	
على	التعامل	مع	الواقع	بديناميكية،	وانطالقًا	من	حر�شها	على	ك�شب	ر�شا	املتعاملني	والتزامها	

مببداأ	امل�شوؤولية	املجتمعية.
وحظيت	هذه	القرارات	برتحيب	جمتمعي	وا�شع،	نظرًا	لتداركها	ازدحامات	»اللحظة	الأخرية«،	

وا�شتجابتها	ملطالب	�شريحة	وا�شعة	من	ال�شكان،	ومراعاتها	لظروف	فئات	اجتماعية	عديدة.

أبرز القرارات
قرار ا�ستثناء )اإقامات 2012( من »مهل الت�سجيل«

قرار متديد مهل جتديد البطاقات منتهية ال�سلحية

قرار متديد مهلة ت�سجيل موظفي املناطق احلرة

قرار متديد مهلة ت�سجيل �سكان دبي ملدة �سهر

قرار ا�ستثناء )اإقامات 2012( للأطفال من »مهل الت�سجيل«

قرار ا�ستثناء االأطفال امللحقني على جوازات �سفر ذويهم

قرار متديد مهلة ت�سجيل االأطفال 72 �ساعة
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a متديد مهلة ت�سجيل االأطفال املواطنني واملقيمني مراعاة لظروف �سريحة من اأولياء االأمور a )الهيئة اأطلقت عددًا من احلملت االإعلمية لتعريف ال�سكان مبهل الت�سجيل يف بطاقة الهوية )مرتو دبي

م�شتقلة	 �شفر	 جوازات	 باإ�شدار	 تقوم	 ل	 التي	 الدول	 لرعايا	 مراعاة	 وذلك	 املفعول،	 �شارية	
لالأطفال	قبل	اإمتامهم	اخلام�شة	ع�شرة	من	عمرهم.

قرار تمديد مهلة تسجيل األطفال 72 ساعة �

الأطفال	 ت�شجيل	 مهلة	 متديد	 عن	 	2012-09-30 بتاريخ	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأعلنت	
املواطنني	واملقيمني	دون	الـ	15	�شنة	على	م�شتوى	الدولة	ملدة	72	�شاعة.	وقالت	الهيئة	اإن	هذا	
التمديد	جاء	مراعاة	لظروف	�شريحة	من	اأولياء	الأمور	الذين	مل	يتمكنوا	من	ت�شجيل	اأطفالهم،	

ويف	�شوء	الإقبال	الالفت	لت�شجيل	الأطفال	خالل	الأيام	الأخرية	للمهلة.

قرار تمديد مهلة تسجيل سكان دبي لمدة شهر �

اإمارة	 �شكان	 ت�شجيل	 مهلة	 متديد	 عن	 	2012-06-02 بتاريخ	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأعلنت	
دبي	يف	بطاقة	الهوية	ملدة	�شهر	اإ�شايف،	وذلك	مراعاة	لظروف	فئة	العمالة	التي	ت�شكل	غالبية	
ال�شريحة	التي	مل	تتمكن	من	الت�شجيل	يف	الإمارة	�شمن	املهلة،	ولتجنيبهم	الوقوع	يف	»ر�شوم	
التاأخري«،	وا�شتجابة	للدعوات	التي	وردت	اإليها	عن	طريق	موقعها	الإلكرتوين	وعرب	�شفحاتها	

على	مواقع	التوا�شل	الجتماعي	ومن	خالل	و�شائل	الإعالم	املختلفة.

قرار استثناء )إقامات 2012( لألطفال من »مهل التسجيل« �

دون	 الأطفال	)املقيمني(	 ا�شتثناء	 17-06-2012	عن	 بتاريخ	 للهوية	 الإمارات	 اأعلنت	هيئة	
الـ	15	�شنة	على	م�شتوى	الدولة،	الذين	تنتهي	�شالحية	اإقاماتهم	)قبل(	31-12-2012	من	
مهلة	الت�شجيل	اخلا�شة	بالأطفال،	وتقرر	ت�شجيل	هذه	)الفئة(	بالتزامن	مع	اإجراءات	جتديد	

اإقاماتهم.

قرار استثناء األطفال الملحقين على جوازات سفر ذويهم �

الأطفال	 لت�شجيل	 املجال	 اإتاحة	 عن	 	2012-09-12 بتاريخ	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأعلنت	
دون	 الهوية،	من	 بطاقة	 �شفر	ذويهم(	يف	 �شنة	)امللحقني	على	جوازات	 	15 الـ	 دون	 املقيمني	
اإقامات	 على	 حا�شلني	 يكونوا	 اأن	 �شرط	 بالطفل،	 وخا�ش	 م�شتقل	 �شفر	 جواز	 لإبراز	 احلاجة	
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a وتقر افتتاح مراكز ومكاتب جديدة للت�سجيل يف خمتلف اأنحاء الدولة ... a جلنة االإدارة العليا تناق�س اإطلق خدمات مبتكرة تهدف لك�سب ر�سا املتعاملني

2- برنامج تطوير البنية التحتية للعمليات التشغيلية
وا�سلت هيئة االإمارات للهوية خلل العام 2012 تطوير البنية التحتية لعملياتها الت�سغيلية، 
يف اإطار جهودها الدوؤوبة لتحقيق اأهدافها اال�سرتاتيجية واالرتقاء بخدمة متعامليها. و�سمل 
ذلك افتتاح عدد من املراكز اجلديدة، واإطلق العديد من اخلدمات املبتكرة، وحت�سني عمليات 

طباعة وت�سليم بطاقات الهوية، باالإ�سافة اإلى االرتقاء باأداء مركز االت�سال.
وفيما يلي نبذة عن اأبرز هذه امل�ساريع واملبادرات:

مراكز خدمة المتعاملين �

اجلديدة.	 الت�شجيل	 مكاتب	 من	 عددًا	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 افتتحت	
الهيئة	 افتتحت	 كما	 اأبوظبي.	 لإمارة	 الغربية	 املنطقة	 يف	 مراكزها	 وجتديد	 ت�شميم	 واأعادت	
الدولة،	 من	 مختلفة	 مناطق	 يف	 الوقائي«	 »الطب	 مبراكز	 امللحقة	 الت�شجيل	 مراكز	 من	 عددًا	
وذلك	انطالقًا	من	حر�ش	الهيئة	على	تو�شيع	رقعة	انت�شارها	جغرافيًا	بهدف	تقريب	خدماتها	

من	متعامليها	يف	جميع	اأنحاء	الدولة.
ويف	�شوء	ذلك،	بلغ	اإجمايل	عدد	مراكز	ومكاتب	الهيئة	على	م�شتوى	الدولة	)55(	مركزًا،	منها	
)30(	مركز	خدمة	تابع	للهيئة	اأو	مكاتب	ت�شجيل	تقع	�شمن	مقرات	جهات	تعاقدية،	بالإ�شافة	
اإلى	)25(	مركز	ت�شجيل	ملحق	مبراكز	الطب	الوقائي.	يف	حني	بلغ	اإجمايل	القدرة	ال�شتيعابية	
اليومية	للت�شجيل	يف	جميع	مراكز	ومكاتب	الهيئة	على	م�شتوى	الدولة	نحو	)27800(	�شخ�شًا.
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a مراكز الت�سجيل اجلديدة التابعة للهيئة اأن�سئت وفق اأف�سل املعايري واأحدث املوا�سفات العاملية

املركز
الرئيسي

مصنع اإلمارات إلنتاج
البطاقات الذكية

مراكز املنطقة الغربية

مكتب السلع

مكتب دملا

مكتب املرفأ

مكتب ليوا

مركز مدينة زايد

مكتب غياثي

مركز مدينة زايد

مركز غياثي

مراكز إمارة الشارقة

مركز الشارقة - الرحمانية

مركز الذيد - الوشاح

مكتب املدام

املنطقة احلرة - املطار

املنطقة احلرة - احلمرية

مركز الذيد - تل الزعفران

مركز دبا احلصن

عيادة بلدية الشارقة - الناصرية

الغبيبة

الصناعية

كلباء

خورفكان

مراكز إمارة دبي

مركز البرشاء

مركز الكرامة

مركز الراشدية

اإلقامة وشؤون األجانب - اجلافلية

مكتب ديوان احلاكم

مركز حتا

مركز قرية املعرفة

البراحة

محيصنة

السطوة

جافزا

القوز 

مراكز إمارة عجمان

مركز عجمان - اجلرف

مركز اجملمع الطبي- احلميدية

مراكز إمارة الفجيرة

مركز الفجيرة - سكمكم

مركز الفجيرة - الفصيل

دبا الفجيرة - مستشفى دبا

مراكز إمارة رأس اخليمة

مركز رأس اخليمة - الظيت

مركز الرمس

مركز رأس اخليمة -  القصيدات

مراكز إمارة أم القيوين

مركز أم القيوين

مراكز مدينة العني

مركز العني

مكتب القوع

مكتب مزيد

مكتب سويحان

مراكز مدينة ابوظبي

مصفح 1

البريد املركزي

الوحدة 

جهاز ابوظبي لإلستثمار

اتصاالت - املفرق

بريد اإلمارات - الرحبة

مدينة خليفة الطبية

مصفح 2

نادي اجلزيرة

ابوظبي

دبي

الشارقة

عجمان
أم القيوين

رأس اخليمة

الفجيرة

2012

العني

مدينة زايد

السلع

دملـا

غياثي املرفأ

السويحان

القوع

مزيد

اإلمارات العربية املتحدة

مراكز التسجيل - هيئة اإلمارات للهوية

مراكز تسجيل الطب الوقائي

مراكز التسجيل و الطب الوقائي

خارطة توضح أماكن انتشار مراكز التسجيل ببطاقة الهوية في الدولة

عدد املراكز = 55 مركزاً
الطاقة االستيعابية = 27,800 ألف مسجل يومياً

المراكز التي افتتحتها الهيئة أو أعادت تصميمها خالل 2012

ت�سنيف املركزاالإمارةا�سم املركزم

مكتب ت�سجيلاأبوظبياملفرق1

مكتب ت�سجيلاأبوظبيالرحبة2

مكتب ت�سجيلدبيحتا3

مكتب ت�سجيلاأبوظبيجهاز اأبوظبي لل�ستثمار4

اإعادة ت�سميماأبوظبيال�سلع5

اإعادة ت�سميماأبوظبياملرفاأ6

اإعادة ت�سميماأبوظبيليوا7

ملحق مبركز الطب وقائيدبيالرباحة8

ملحق مبركز الطب وقائيدبيحمي�سنة9

ملحق مبركز الطب وقائيدبيال�سطوة10

ملحق مبركز الطب وقائيدبيجافزا11

ملحق مبركز الطب وقائيعجمانعجمان12

ملحق مبركز الطب وقائيراأ�س اخليمةراأ�س اخليمة13

ملحق مبركز الطب وقائياأبوظبينادي اجلزيرة14
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طباعة البطاقات �

و�شاعفت	 الهوية،	 بطاقات	 طباعة	 اآليات	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 طّورت	
طاقتها	الإنتاجية	اليومية	لإ�شدار	البطاقات،	بهدف	مواكبة	النمو	يف	اأعداد	معامالت	الت�شجيل	
2012،	وكذلك	بهدف	خف�ش	 اأحد	ال�شهور	خالل	 والتجديد	التي	جتاوزت	املليون	معاملة	يف	
الكلفة	الت�شغيلية	لطباعة	البطاقات	بنحو	100	مليون	درهم	على	مدى	5	�شنوات،	وذلك	من	
الطباعة	 وم�شروع	 الذاتية	 واأك�شاك	اخلدمة	 الذكية	 البطاقات	 لإنتاج	 الإمارات	 خالل	م�شنع	

الالمركزية.
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2009

مصنع اإلمارات إلنتاج البطاقات الذكية �

لإنتاج	 الإمارات	 »م�شنع	 يوفرها	 بات	 التي	 العالية	 الإنتاجية	 الطاقة	 من	 الهيئة	 ا�شتفادت	
	2012 اإ�شدار	البطاقات	خالل	العام	 البطاقات	الذكية«،	والذي	بلغت	قدرته	الإنتاجية	على	

نحو	)41000(	بطاقة	يف	اليوم	الواحد.
ومت	جتهيز	امل�شنع	الذي	اأن�شاأته	الهيئة	خالل	العام	2011،	ويقع	يف	منطقة	»اأيكاد«	باأبوظبي،	وفقًا	
لأف�شل	املعايري	الدولية	واأحدث	ما	تو�شلت	اإليه	تكنولوجيا	طباعة	بطاقات	الهوية	يف	العامل.	ويتم	
من	خالل	امل�شنع	التدقيق	على	جودة	البطاقات	وتغليفها	اآليًا	وفق	معايري	م�شنعية	ذات	جودة	

عالية،	وحتت	اإدارة	واإ�شراف	كوادر	وطنية	موؤهلة	تتمتع	بكفاءات	علمية	ومهنية	وتقنية	عالية.
وبح�شب	درا�شات	جدوى	امل�شروع،	يتوقع	اأن	ي�شهم	العتماد	على	اأنظمة	تغليف	البطاقات	التي	

تعتمد	عليها	الهيئة،	بتوفري	اأكرث	من	60	مليون	درهم	خالل	خم�شة	اأعوام.
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a سهد العام 2012 اأعلى معدالت ت�سليم بطاقات هوية الأ�سحابها مقارنة باالأعوام ال�سابقة�

تسليم البطاقات �

وا�شلت	هيئة	الإمارات	للهوية	ت�شليم	بطاقات	الهوية	ملتعامليها	من	خالل	مكاتب	الربيد	التابعة	
ملوؤ�ش�شة	بريد	الإمارات،	وذلك	مبوجب	التفاقية	املوقعة	بني	اجلانبني	يف	العام	2011.

وبلغ	اإجمايل	عدد	بطاقات	الهوية،	التي	�شلمتها	الهيئُة	عن	طريق	اأكرث	من	120	مكتب	بريد	
على	م�شتوى	الدولة،	نحو	)5.890.630(	بطاقة	جديدة	وجمددة	خالل	العام	2012.

العام	 الر�شمي	يف	معظم	مكاتبه	خالل	 الدوام	 �شاعات	 لتمديد	 الإمارات«	 »بريد	 وقد	ا�شطر	
اإلى	اخلمي�ش،	 التا�شعة	م�شاًء	من	ال�شبت	 2012	لتعمل	من	ال�شابعة	والن�شف	�شباحًا	وحتى	
املتقدمني	 اأعداد	 منو	 ملواكبة	 وذلك	 اجلمعة،	 يوم	 م�شاًء	 التا�شعة	 اإلى	 ع�شرًا	 اخلام�شة	 ومن	

ل�شتالم	بطاقاتهم	خالل	العام	املا�شي،	والتي	بلغت	)32280(	متعامل	يف	اأحد	الأيام.
خالل	 ق�شرية	 زمنية	 فرتات	 خالل	 بطاقاتهم	 با�شتالم	 املتعاملني	 التزام	 ن�شبة	 ارتفعت	 كما	
ا�شتالمهم	 تاريخ	 من	 يومًا	 	14 خالل	 بطاقاتهم	 ل�شتالم	 منهم	 	%84 بادر	 حيث	 	،2012
بادروا	 	%52 بينهم	 للت�شليم،	 بطاقاتهم	 بجهوزية	 تفيد	 التي	 الق�شرية	 الن�شية	 الر�شالة	

ل�شتالم	بطاقاتهم	خالل	اأ�شبوع	واحد.
ل�شتالم	 يف�شلونها	 التي	 الطريقة	 لختيار	 املتعاملني	 اأمام	 الفر�شة	 لإتاحة	 الهيئة	 وت�شعى	
بطاقاتهم،	�شواء	من	خالل	اأحد	مراكز	الربيد،	اأو	عرب	�شندوق	الربيد	ال�شخ�شي،	اأو	من	خالل	

اأك�شاك	اخلدمة	الذاتية	»جمانية«،	اأو	عن	طريق	الربيد	ال�شريع	»مقابل	ر�شوم«.

»بريد  مع  تعاقدت  اأن  بعد  �سنتني  اأكرث من  منذ  الهوية الأ�سحابها  لتو�سيل بطاقات  ر�سوم  اأي  تتقا�س   الهيئة مل  اأن  تنويه: يذكر 
االإمارات«. وقد ن�س القرار الوزاري رقم 3 ل�سنة 2012 ب�ساأن ر�سوم اخلدمات، على اأن قيمة الر�سوم تبلغ 70 درهمًا، منها 40 درهمًا 
توؤول اإلى ال�سركة املتعاقد معها )وهي ر�سم ا�ستمارة الت�سجيل والتدقيق على البيانات املدخلة يف اال�ستمارة والوثائق املرفقة معها(، 

باالإ�سافة اإلى 30 درهمًا )هي ر�سم طباعة ا�ستمارة الت�سجيل يف مكتب الطباعة وتوؤول اإلى مكتب الطباعة(.
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a ........ a موظف خلل طباعة بطاقة هوية من خلل جهاز طباعة المركزي

الطباعة الالمركزية �

ا�شتحدثت	الهيئة	نظام	طباعة	لمركزي	لبطاقات	الهوية	يف	مراكز	اخلدمة	الرئي�شية	التابعة	
لها	على	م�شتوى	الدولة.	وبداأت	الهيئة	بتوفري	هذه	اخلدمة	ب�شكل	جتريبي	يف	عدد	من	مراكزها	
والطالب	 ال�شن	 وكبار	 اخلا�شة	 الحتياجات	 ذوي	 مثل	 محددة،	 لفئات	 	2012 العام	 خالل	

الدار�شني	يف	اخلارج	والدبلوما�شيني	واأ�شحاب	احلالت	الطارئة.
بطاقات	 اإ�شدار	 خدمة	 مراكزها	 يف	 الهيئة	 وفرتها	 التي	 الالمركزية	 الطباعة	 اأجهزة	 وتتيح	
الهوية	ب�شكل	عاجل	ملختلف	الفئات	العمرية،	مبا	ميّكن	املتعاملني	من	احل�شول	على	بطاقاتهم	
يف	غ�شون	24	�شاعة	كحد	اأق�شى	من	تاريخ	تقدمي	الطلب	خالل	اأيام	العمل	الر�شمية،	وذلك	

مقابل	ر�شوم	بقيمة	150	درهمًا	وفقًا	لقرار	جمل�ش	الوزراء	رقم	25	ل�شنة	2011.

أكشاك الخدمة الذاتية �

د�ّشنت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	عددًا	من	اأك�شاك	اخلدمة	الذاتية	يف	مراكز	
الت�شجيل	التابعة	لها	على	م�شتوى	الدولة،	التي	اأتاحت	للمتعاملني	بع�ش	اخلدمات	الإلكرتونية،	
تعديل	 اأو	 ا�شتعرا�ش	 خدمات	 اإلى	 بالإ�شافة	 الهوية،	 بطاقات	 جتديد	 خدمة	 مقدمتها	 ويف	
البيانات	املخّزنة	يف	ال�شريحة	الإلكرتونية،	وتغيري	الرقم	ال�شري،	وتعطيل	ال�شريحة	الإلكرتونية	

يف	حال	فقدان	البطاقة.

a اأحد اأجهزة اخلدمة الذاتية التي وفرتها الهيئة يف مراكزها
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3- برنامج تطوير منظومة إصدار البطاقات
اإجراءات	 منظومة	 تطوير	 موا�شلة	 على	 	،2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 حر�شت	
لعملياتها	 التحتية	 البنية	 لتطوير	 املبذولة	 جهودها	 وتدعم	 لتتكامل	 الهوية،	 بطاقة	 اإ�شدار	
الت�شغيلية.	وهو	ما	اأ�شهم	ب�شكل	بارز	يف	متكني	الهيئة	من	اإجناز	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	للدولة	

مع	نهاية	العام	املا�شي.
وقد	ا�شتند	م�شروع	تطوير	منظومة	اإ�شدار	البطاقات	على	عدة	محاور،	اأبرزها	اإعادة	هند�شة	
جواز	 ا�شتخراج	 اإجراءات	 مع	 الهوية	 بطاقة	 اإ�شدار	 اإجراءات	 وربط	 الت�شجيل،	 اإجراءات	
ال�شفر	للمواطنني	و»الإقامة«	للمقيمني	يف	الدولة،	بالإ�شافة	اإلى	تطوير	ال�شتمارة	الإلكرتونية	

وخدمات	مكاتب	الطباعة،	اإلى	جانب	الرتقاء	بدقة	البيانات	وجودة	الب�شمات.

إعادة هندسة إجراءات التسجيل �

2013- ال�شرتاتيجية	 اخلطة	 عن	 املنبثق	 الت�شجيل	 اإجراءات	 هند�شة	 اإعادة	 م�شروع	 اأثبت	
2010	وحتى	 العام	 اإجنازه	يف	 الت�شجيل	منذ	 رفع	معدلت	 املبا�شر	يف	 واأثره	 2010،	جدواه	

نهاية	2012،	عدا	عن	دوره	الرئي�شي	يف	تب�شيط	الإجراءات	على	املتعاملني.
�شاعة	 	)3.840.004( نحو	 توفري	 يف	 الت�شجيل	 اإجراءات	 هند�شة	 اإعادة	 م�شروع	 واأ�شهم	
نحو	 توفري	 اإلى	 بالإ�شافة	 املتعاملني،	 وعلى	 الهيئة	 املا�شية	على	 الثالث	 ال�شنوات	 عمل	خالل	
لتقلي�ش	 مبا�شرة	 كنتيجة	 وذلك	 للهيئة،	 الت�شغيلية	 التكاليف	 من	 درهم	 	)310.062.474(

املدة	الزمنية	ملعامالت	الت�شجيل	وارتفاع	معدلت	الت�شجيل	اليومية.

4 3 2 1

تحصيل البيانات
 البيومترية

(الصورة والبصمات)
داخل مراكز

الطب الوقائي
أو مراكز التسجيل

تعبئة االستمارة
ا�لكترونية

في مكاتب الطباعة
أو عن طريق

الموقع ا�لكتروني

التدقيق
على البيانات
في مكاتب

التدقيق

إصدار البطاقة

عملية  التسجيل الجديدة

إجراءات التسجيل اجلديدة

توفير 25 دقيقة
في كل عملية تسجيل

التوفير خالل 5 سنوات

مليون درهم400مليون ساعة5

توفير 30 درهماً
في كل عملية تسجيل

خفض في النفقات والوقت

71.4 درهم

40.5 درهم

إجراءات التسجيل القديمةإجراءات التسجيل الجديدة

5
دقائق

30
دقيقة
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تطوير االستمارة اإللكترونية �

اأطلقت	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	مطلع	2012	ا�شتمارة	اإلكرتونية	من	خالل	موقعها	على	�شبكة	
الإنرتنت	لكافة	�شكان	الدولة،	ما	اأتاح	للمتعاملني	تقدمي	طلبات	الت�شجيل	والتجديد	عن	طريق	
موقعها	الإلكرتوين	من	دون	الرجوع	اإلى	مكاتب	الطباعة،	وبالتايل	توفري	مبلغ	30	درهمًا	عن	

كل	معاملة.
ويف	نهاية	العام	2012،	�شرعت	الهيئة	بتطوير	ا�شتمارة	جديدة	ومبتكرة	لتعميمها	على	مكاتب	
بديناميكية	 ال�شتمارة	اجلديدة	 وتتميز	 الإلكرتوين.	 واإتاحتها	عرب	موقعها	 املعتمدة	 الطباعة	
الب�شاطة	 ناحيتي	 ومن	 وامل�شمون	 ال�شكل	 م�شتوى	 على	 به	 يحتذى	 منوذجًا	 و�شتكون	 عالية.	

والو�شوح.

ربط إجراءات جواز السفر اإللكتروني و»اإلقامة« ببطاقة الهوية �

اأجنزت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	بالتعاون	مع	وزارة	الداخلية،	م�شروع	ربط	
اإجراءات	ا�شتخراج	جواز	ال�شفر	الإلكرتوين	ملواطني	الدولة	مع	اإجراءات	اإ�شدار	بطاقة	الهوية،	
اأن	باتت	�شرطًا	 اإقبال	املتعاملني	على	الت�شجيل	يف	بطاقة	الهوية	بعد	 اأ�شهم	يف	زيادة	 وهو	ما	

ل�شتخراج	جواز	ال�شفر.
ربط	 م�شروع	 الوقائي(،	 )الطب	 وال�شحة	 الداخلية	 وزارتي	 مع	 بالتعاون	 الهيئة	 اأجنزت	 كما	
اإجراءات	ا�شتخراج	الإقامة	للمقيمني	يف	الدولة	مع	اإجراءات	اإ�شدار	بطاقة	الهوية.	ومت	ت�شجيل	
)1.642.569(	مقيم	من	خالل	25	مركز	ت�شجيل	ملحق	مبراكز	»الطب	الوقائي«	على	م�شتوى	
الدولة	يف	العام	2012،	تديرها	�شركة	الإدارة	الإلكرتونية	واحللول	الأمنية	»اإميا�ش«	مبوجب	

اتفاقية	جرى	توقيعها	بني	اجلانبني	يف	العام	2010.

www.emiratesid.ae http//:الهوية.امارات

خطوات سهلة
دقائق نجاز المعاملة
أيام الستالم البطاقة 10

تعبئة استمارة 
التسجيل في أحد 
مكاتب الطباعة 

المعتمدة

إجراء الفحص الطبي 
في أحد مراكز

«الطب الوقائي»

التوجه مباشرة إلى مركز 
"الهوية" الملحق بمركز 

الفحص الستكمال إجراءات 
التسجيل

إجراءات ربط التسجيل مع الطب الوقائي
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وقد	راقبت	الهيئة	اأداء	مكاتب	الطباعة	عن	قرب،	و�شحبت	اعتماد	ع�شرات	املكاتب	نتيجة	عدم	
التزامها	ب�شروط	اخلدمة	املطلوبة.

الت�شجيل	 معدلت	 �شهدته	 الذي	 الهائل	 النمو	 �شوء	 ويف	 الت�شجيل،	 منظومة	 تطوير	 اإطار	 ويف	
لتعديلها،	 الطباعة	 مكاتب	 اإلى	 املعامالت	 مئات	 يومي	 وب�شكل	 الهيئة	 اأرجعت	 	،2012 خالل	
بالتزامن	مع	اإبالغ	املتعاملني	عن	طريق	الر�شائل	الن�شية	ب�شرورة	تعديل	طلباتهم،	اإل	اأن	ن�شبة	
هذه	املعامالت	يف	ال�شهر	الواحد	كانت	قليلة	جدًا	مقارنة	باإجمايل	معدلت	الطلبات	ال�شهرية	

التي	كانت	تتلقاها	الهيئة.
ومتثلت	اأبرز	اأ�شباب	اإرجاع	املعامالت	اإلى	مكاتب	الطباعة	مبا	يلي:

• نق�ش	اأو	عدم	و�شوح	الوثائق	املم�شوحة.	
• عدم	تطابق	البيانات	املم�شوحة	مع	بيانات	الإقامة.	
• ا�شتكمال	الر�شوم	نتيجة	خطاأ	يف	نوع	الطلب.	
• خطاأ	يف	البيانات	املدخلة.	

برنامج اإلحصاء الذكي �

ا�شتفادت	الهيئة	من	برنامج	الإح�شاء	الذكي	خالل	العام	2012	يف	متابعة	ومراقبة	التطورات	
من	 العديد	 اتخاذ	 على	 العليا	 الإدارة	 �شاعد	 ما	 وهو	 باأول،	 اأوًل	 الت�شجيل	 بعمليات	 املرتبطة	
ال�شكان	ويف	حت�شني	 اإجناز	ت�شجيل	 اأثر	بارز	يف	 الوقت	املنا�شب،	والتي	كان	لها	 القرارات	يف	
اأداء	مراكز	اخلدمة	ومعدلت	الت�شجيل	 جودة	الإجراءات،	بناء	على	قراءة	وحتليل	موؤ�شرات	

واملعامالت	اليومية.

a تابعت الهيئة اأداء مكاتب الطباعة للحد من االأخطاء و�سمان دقة البيانات املدخلة لت�سريع عمليات الت�سجيل a الهيئة طورت التقنيات امل�ستخدمة يف عمليات التب�سيم  للرتقاء بجودة البيانات البيومرتية

االرتقاء بدقة البيانات وجودة البصمات �

حر�شت	الهيئة	خالل	العام	2012	على	موا�شلة	تطوير	العمليات	املرتبطة	مبنظومة	التدقيق	
بجودة	 والرتقاء	 البطاقات،	 اإ�شدار	 زمن	 واخت�شار	 ت�شريع	 بهدف	 املتعاملني،	 بيانات	 على	

بيانات	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وخف�ش	معدل	الأخطاء	اإلى	م�شتويات	قيا�شية.
اإجراءات	 هند�شة	 اإعادة	 م�شروع	 من	 الثانية	 املرحلة	 �شمن	 الهيئة	 اأن�شاأت	 الإطار،	 هذا	 ويف	

الت�شجيل،	مكاتب	للتدقيق	على	طلبات	وبيانات	املتعاملني	يف	مراكز	الت�شجيل	التابعة	لها.
ووفقًا	لتقرير	الأداء	العام	للموؤ�شرات	الت�شغيلية	لهيئة	المارات	للهوية	ل�شنة	2012،	فقد	بلغت	
ن�شبة	دقة	البيانات	يف	ال�شجل	ال�شكاين	95.87%	مبا	يفوق	القيمة	امل�شتهدفة	والبالغة	%90.

كما	وا�شلت	الهيئة	تطوير	التقنيات	امل�شتخدمة	يف	عمليات	التب�شيم،	بهدف	الرتقاء	بجودة	
البيانات	البيومرتية	يف	ال�شجل	ال�شكاين	اإلى	اأعلى	امل�شتويات.	وهو	ما	اأ�شهم	يف	ارتفاع	ن�شبة	
95%،	وفقًا	 2012	والبالغة	 98%	ومبا	يفوق	القيمة	امل�شتهدفة	ل�شنة	 اإلى	 جودة	الب�شمات	
لتقرير	الأداء	العام	للموؤ�شرات	الت�شغيلية	للهيئة.	وقد	حر�شت	الهيئة	على	اإعادة	م�شح	الب�شمات	

القدمية	�شعيفة	اجلودة	التي	مت	التقاطها	يف	ال�شنوات	الأولى	لنطالق	عمليات	الت�شجيل.

مراقبة أداء مكاتب الطباعة �

�شاعفت	الهيئة	خالل	العام	2012	جهودها	لالرتقاء	مب�شتوى	اأداء	مكاتب	الطباعة	املعتمدة	
من	جانبها	لتقدمي	خدمات	بطاقة	الهوية،	والتي	يزيد	عددها	على	1100	مكتب،	وذلك	بهدف	

احلد	من	الأخطاء	و�شمان	دقة	البيانات	املدخلة.
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أبرز المشاريع والمبادرات

م�سروع بنية الربط االإلكرتوين

م�سروع الهوية الرقمية )مركز الت�سديق االإلكرتوين(

م�سروع مطابقة البيانات

م�سروع تطوير مركز العمليات

تطوير البنية التحتية إلدارة الهوية
االإلكرتوين  التحّول  دعم  يف  وحموري  فاعل  بدور  للهوية  االإمارات  هيئة  ُت�سهم 
املنبثق عن خطتها  الثاين،  على م�ستوى الدولة، انطلقًا من هدفها اال�سرتاتيجي 
االحتادية  احلكومة  ا�سرتاتيجية  اإلى  امل�ستندة   2013-2010 اال�سرتاتيجية 
وروؤية االإمارات 2021، والهادفة لت�سخري التكنولوجيا املتقدمة خلدمة مواطنيها 

واملقيمني على اأر�سها، واالرتقاء بنوعية وجودة حياتهم.
ويتج�ّسد دور الهيئة يف التحّول نحو احلكومة االإلكرتونية من خلل تطوير بنية 
ملختلف  يتيح  مبا  الدولة،  يف  ال�سخ�سية  الهوية  الإدارة  ومتكاملة  اآمنة  حتتية 
موؤ�س�سات القطاع العام اال�ستفادة من نظام ال�سجل ال�سكاين وم�سروع بطاقة الهوية، 
يف تعريف واإثبات الهوية ال�سخ�سية يف خمتلف اأنواع التعاملت االإلكرتونية التي 

توفرها عرب ال�سبكات الرقمية.
الهيئة على تنفيذها يف  التي تعمل  واملبادرات  امل�ساريع  اأبرز  يلي ملحة على  وفيما 

اإطار هدفها اال�سرتاتيجي الثاين:
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نظام السجل السكاني - هيئة ا�مارات للهوية
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Y :أهمية المشروع

• يعتمد	)رقم	الهوية(	كمرجع	جلميع	بيانات	املتعاملني	لدى	موؤ�ش�شات	الدولة.	
• يدعم	هدف	الهيئة	يف	الت�شجيل	واملحافظة	على	�شجل	�شكاين	دقيق	و�شامل	وحديث.	
• الرتكيبة		 عن	 دقيقة	 معلومات	 توفري	 عرب	 ال�شرتاتيجي	 القرار	 �شناعة	 يدعم	

ال�شكانية.	
• يدعم	�شعي	الدولة	لتطوير	منظومة	عمل	حكومية	متقدمة	واآمنة	على	مدار	ال�شاعة.	
• يخدم	توجه	الدولة	نحو	ال�شدارة	عامليًا	يف	جمال	ر�شا	املواطن	وفاعلية	اخلدمات		

العامة.
• يف		 الإح�شائية	 اجلهات	 متطلبات	 ويخدم	 وتكرارها	 البيانات	 ازدواجية	 من	 يحد	

الدولة.
• ي�شهم	يف	خف�ش	التكاليف	الت�شغيلية	للجهات	احلكومية	واحلد	من	ا�شتهالك	الورق.	

مشروع بنية الربط اإللكتروني �

اإلى	 الهادفة	 للهوية	 الإمارات	 اأبرز	مبادرات	هيئة	 اأحد	 الإلكرتوين	 الربط	 بنية	 ُيعترب	م�شروع	
من	 الإلكرتوين،	 التعامل	 وت�شهيل	 اخلدمات	 تقدمي	 جمال	 يف	 واملمار�شات	 ال�شيا�شات	 تطوير	
خالل	بناء	التكاملية	احلكومية	»الذكية«	بني	موؤ�ش�شات	القطاع	العام	يف	الدولة،	و�شوًل	اإلى	رفع	
اإن�شاء	 موؤ�شرات	الكفاءة	والفعالية	وخف�ش	الكلفة	وفق	معايري	التناف�شية	العاملية،	وذلك	عرب	

البنية	التحتية	ملفتاح	الت�شفري	العام	واإدارة	الهوية	املوحدة.	
وم�شروع	 ال�شكاين	 ال�شجل	 نظام	 بيانات	 قواعد	 ربط	 على	 الإلكرتوين	 الربط	 م�شروع	 ويقوم	
بطاقة	الهوية	مع	قواعد	بيانات	اجلهات	احلكومية	يف	الدولة	،	ويف	مقدمتها	الوزارات	امل�شوؤولة	
عن	الواقعات	املدنية	)الداخلية	– العمل	– ال�شحة	– التعليم	– التعليم	العايل	-	العدل(،	
وذلك	بهدف	حتديث	بيانات	ال�شكان	ب�شكل	)اآين(	واملحافظة	على	دقتها،	و�شمن	اآلية	تاأخذ	

بعني	العتبار	اأعلى	معايري	احلماية	وال�شرية.

حتديث البيانات الشخصية

حتديث
البيانات الشخصية

حتديث
البيانات الشخصية

 الجهات
االتحادية

الجهات
المحلية

هيئة امارات
للهوية

 استرداد
 معلومات إحصائية

 قراءة / التحقق
 من صحة
البيانات الشخصية

جهات
اتحادية

ومحلية

جهات
إحصائية

منهاج حوكمة بنية الربط الكتروني

نظام

السجل السكاني
لدولة ا�مارات

العربية المتحدة

حوكمة الخدمات
حوكمة البيانات

حوكمة ا�من

تعريف الخدمات

ملكية الخدمات

استخدام الخدمات

الوصول للخدمات

عقود الخدمات

تقاعد الخدمات

ملكية البيانات

استخدام البيانات

الوصول للبيانات

ضوابط جودة البيانات

السرية

الخصوصية

تدابير عدم التنصل

التشفير

سجل التدقيق والتدوين

المطابقة

حوكمة الربط الكتروني
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a 2015–2012 الهيئة و�سعت خطة ا�سرتاتيجية للربط االإلكرتوين مع موؤ�س�سات القطاع العام يف الدولة تنفذ خلل الفرتة

• رفع	درجة	ثقة	الأفراد	بالتعامالت	الإلكرتونية.	
• التحقق	من	هوية	امل�شتفيدين	من	اخلدمات	عرب	ال�شبكات	الرقمية.	
• اإتاحة	املجال	ل�شتخدام	التوقيع	الإلكرتوين	والرقمي	يف	املعامالت.	
• امل�شاهمة	يف	احلد	من	ظاهرة	�شرقة	الهوية	وانتحال	ال�شخ�شية.	
• توفري	خدمة	التحقق	من	ب�شمة	امل�شتفيد	من	اخلدمات	الإلكرتونية.	
• اإدراج	ال�شهادات	الرقمية	واخلتم	الزمني	للمعامالت.	
• التاأكد	من	م�شداقية	بطاقة	الهوية	امل�شتخدمة	يف	املعامالت	الإلكرتونية.	
• توفري	اآلية	اإعادة	تهيئة	الرمز	ال�شخ�شي	لبطاقة	الهوية	من	خالل	الإنرتنت.	

وقد	مت	اإجناز	البنية	التحتية	مل�شروع	الهوية	الرقمية	ب�شكل	كامل	خالل	العام	2012،	واإطالق	
اخلدمة	مع	حكومة	اأبوظبي	الإلكرتونية.	وجاري	العمل	على	تفعيل	اخلدمة	مع	باقي	احلكومات	

الإلكرتونية	يف	الدولة،	وبع�ش	جهات	القطاع	اخلا�ش	وحتديدًا	قطاع	البنوك.

Y :2012 واقع المشروع في

• و�شعت	الهيئة	خطة	ا�شرتاتيجية	للم�شروع	للفرتة	2015-2012.	
• اأجنزت	الهيئة	املرحلة	ال�شت�شارية	للم�شروع	وحّددت	متطلباته	الفنية.	
• و�شعت	الهيئة	مناذج	الربط	الإلكرتوين	مع	اجلهات	احلكومية.	
• �شرعت	الهيئة	بتطوير	البنية	التحتية	التقنية	للربط	بني	موؤ�ش�شات	الدولة.	
• و�شعت	الهيئة	اإطار	عمل	موحد	لتنظيم	تبادل	البيانات	بني	اجلهات	احلكومية.	
• اإجناز	املرحلة	الأولى	من	الربط	مع	وزارة	الداخلية	)اجلواز	الإلكرتوين	-	الإقامة(.	
• اأ�شدرت	الهيئة	كتيبًا	لتعريف	اجلهات	احلكومية	باأهمية	امل�شروع.	

مشروع الهوية الرقمية )مركز التصديق اإللكتروني( �

الرقمية«،	 »الهوية	 الإلكرتوين	�شمن	م�شروع	 للت�شديق	 للهوية	مركزا	 الإمارات	 اأجنزت	هيئة	
على	 حر�شها	 اإطار	 يف	 الهيئة،	 تطورها	 التي	 ال�شرتاتيجية	 امل�شاريع	 اأبرز	 اأحد	 يعترب	 الذي	
	،2014-2012 الحتادية	 الإلكرتونية	 للحكومة	 ال�شرتاتيجية	 اخلطة	 حتقيق	 يف	 امل�شاهمة	
وبالتايل	اإحداث	نقلة	نوعية	يف	اأداء	العمل	احلكومي	من	خالل	ت�شخري	الأنظمة	التكنولوجية	

املتقدمة	يف	خدمة	املتعاملني.

Y :أهداف المشروع

• تر�شيخ	مفهوم	القت�شاد	الرقمي	الآمن	بالدولة.	
• امل�شاهمة	يف	توفري	خدمات	حكومية	»رقمية«	مبتكرة.	

حكومة الشارقة ا�لكترونية

حكومة دبي ا�لكترونية

حكومة أبوظبي ا�لكترونية

الحكومة االتحادية ا�لكترونية

القطاع المصرفي

القطاع الخاص

حكومة الشارقة ا�لكترونية

حكومة دبي ا�لكترونية

حكومة أبوظبي ا�لكترونية

الحكومة االتحادية ا�لكترونية

القطاع المصرفي

القطاع الخاص

المؤسسات الحكومية والقطاع المحلي
(قارئات إلكترونية)

مزودو الخدمات ا�لكترونية في الدولة
التحقق من هوية حامل البطاقة

التأكد من عناصر المصداقية للبطاقة

إجراء التوقيع ا�لكتروني 
والختم الزمني للمعامالت

هيكلية مركز
التصديق ا�لكتروني

مركز التصديق ا�لكتروني - هيئة ا�مارات للهوية

أهداف  رئيسية 
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مشروع مطابقة البيانات �

جنحت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	يف	اإطار	م�شروع	مطابقة	البيانات	مع	اجلهات	
	120 من	 اأكرث	 لدى	 امل�شتخدمة	 البيانات	 بقواعد	 الهوية	 رقم	 اإدخال	 يف	 بالدولة،	 احلكومية	
واملتعاملني	 اجلهات	 هذه	 موظفي	 ب�شجالت	 واخلا�شة	 الدولة،	 م�شتوى	 على	 حكومية	 موؤ�ش�شة	

معها،	وذلك	ب�شكل	اإلكرتوين	وطبقًا	لبيانات	نظام	ال�شجل	ال�شكاين.
مطابقة	 خدمة	 خالل	 من	 امل�شروع	 هذا	 وحقق	
البيانات	التي	تقدمها	الهيئة	للموؤ�ش�شات	ب�شكل	
ح�شري،	تطابقًا	بن�شبة	تراوحت	بني	20%	اإلى	
100%	يف	التعّرف	على	اأرقام	هويات	موظفي	
تلك	اجلهات	واملتعاملني	معها،	بناء	على	جودة	

البيانات	التي	وفرتها	هذه	اجلهات	للهيئة.

Y أهداف المشروع

• احلد	من	ازدواجية	ال�شجالت	بالعتماد	على	رقم	هوية	ل	يتكرر	مدى	احلياة.	
• احلد	من	عمليات	التزوير	وجرائم	انتحال	ال�شخ�شية.	
• احلد	من	تعدد	الوثائق	التعريفية	التي	ت�شرف	للمتعاملني.	
• تعزيز	اآليات	التحقق	من	الهوية	ال�شخ�شية	يف	الدولة.	
• تعزيز	دور	بطاقة	الهوية	كمرجع	رئي�ش	لإثبات	الهوية	ال�شخ�شية.	
• تنظيم	واإدارة	امللفات	وال�شجالت	اخلا�شة	مبعامالت	الأفراد.	
• ت�شهيل	اآلية	املطابقة	واملقارنة	مع	�شجالت	الهيئة.	

العام	 واهتمامًا	متزايدًا	من	اجلهات	احلكومية	خالل	 و�شهدت	هذه	اخلدمة	تطورًا	ملحوظًا	
2012	يف	ظل	ارتفاع	وترية	العتداد	ببطاقة	الهوية	يف	التعامالت	احلكومية،	ف�شاًل	عن	ارتفاع	

اأعداد	امل�شجلني	يف	بطاقة	الهوية	ونظام	ال�شجل	ال�شكاين.

مشروع تطوير مركز العمليات �

حتر�ش	هيئة	الإمارات	للهوية	على	تطوير	البنية	التحتية	ملنظومتها	التقنية	واملرافق	املرتبطة	
وتطبيق	نظم	 املتقدمة	 التقنيات	 توظيف	 العاملية	يف	 املعايري	 لأعلى	 ووفقًا	 م�شتمر،	 ب�شكل	 بها	
اأهدافها	 يدعم	حتقيق	 للبيئة،	مبا	 ال�شديقة	 الأبنية	 وتطوير	 البيانات	 و�شرية	 املعلومات	 اأمن	
ال�شرتاتيجية.	ويف	هذا	الإطار،	اأطلقت	الهيئة	خالل	العام	2012	م�شروعًا	لإن�شاء	وت�شميم	
اإدراجها	�شمن	 اأبوظبي،	مبا	يتوافق	مع	متطلبات	التو�شعة	التي	مت	 مركز	جديد	لعملياتها	يف	

خطتها	ال�شرتاتيجية.	ومن	املزمع	ت�شغيله	ر�شميًا	خالل	الن�شف	الأول	من	العام	2013.

االسم ا�ول    ا�مارة     رقم جواز السفر    رقم خالصة القيد ...

طلب مقارنة ومطابقة البيانات
من خالل مدير عام الجهة الحكومية

بيانات كاملة
ومستـوفية

لجميع حقول
البيانات

المطلوبة ؟

تمتنع الهيئة عن
تأكيد رقم الهوية

مطابقة البيانات من خالل 
برنامج حاسوبي متطور

قاعدة البيانات الشخصية
الرئيسية للمتعاملين

الجهة الحكومية

هيئة امارات للهوية

 بيـانـات

تم تأكيد رقم هوية المتعامل

ال

نعم

قاعدة بيانات
السجل السكاني

تأكيد رقم الهوية
الجهة الحكوميةالجهة الحكوميةبشكل قاطع ال يحتمل الخطأ

 بيـانـات

الجهة الحكوميةالجهة الحكومية

جهة حكومية تستفيد من 
»الهوية« في مطابقة بيانات 

موظفيها ومتعامليها
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البطاقة األكثر قيمة وأهمية
ر�سمت هيئة االإمارات للهوية يف اإطار خطتها اال�سرتاتيجية 2010-2013، خارطة 
طريق وا�سحة لتو�سيع دائرة االعتداد ببطاقة الهوية على م�ستوى الدولة، وجعل 
بطاقة الهوية الوثيقة الر�سمية االأكرث قيمة واأهمية الإثبات ال�سخ�سية يف 

االإمارات.

واملبادرات  امل�ساريع  من  عددًا  الغاية  لهذه  الهيئة  واأطلقت 
على  الدولة  يف  احلكومية  اجلهات  �سجعت  التي 
االعتداد ببطاقة الهوية ب�سكل ت�ساعدي، بالتوازي 
مع النمو املت�سارع يف اأعداد امل�سجلني، ومع تبلور جدوى 
م�سروع بطاقة الهوية واأهميته اال�سرتاتيجية يف تطوير 

منظومة العمل احلكومي.

الهوية خلل  التي تعتد ببطاقة  ففي حني مل يكن عدد اجلهات 
العام 2010 يتجاوز عدد اأ�سابع اليدين، و�سل عدد هذه اجلهات مع 

نهاية العام 2011 اإلى اأكرث من 150 جهة حكومية و�سبه حكومية.

للدولة،  ال�سكاين  ال�سجل  نظام  اإجناز  ظل  ويف   ،2012 العام  نهاية  مع  اأما 
عن  املنبثقة  م�ستهدفاتها  من  كبرية  ن�سبة  حتقيق  يف  الهيئة  جنحت  فقد 
عنه  غنى  ال  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  الهوية  بطاقة  وباتت  الثالث،  اال�سرتاتيجي  هدفها 
العادية  اخلدمات  وت�سهيل  تطوير  يف  رئي�سيًا  وم�ساهمًا  احلكومية،  املعاملت  الإجناز 

واالإلكرتونية التي تقدمها اأو تطورها موؤ�س�سات القطاع العام يف الدولة.

وفيما يلي ملحة على واقع اأبرز امل�ساريع املنبثقة عن الهدف اال�سرتاتيجي الثالث:

أبرز المشاريع المنبثقة عن الهدف االستراتيجي الثالث

م�سروع القارئات االإلكرتونية

م�سروع الت�سويت الرقمي

م�سروع اإطلق خدمات اإلكرتونية

م�سروع تطوير نوعية البطاقات

دعم عمليات وزارة الداخلية

م�سروع النظام املوّحد للبوابات االإلكرتونية اخلليجية
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Y  مبادرة إطالق موقع إلكتروني لتحميل برنامج القارئات

اأطلقت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	موقعا	اإلكرتونيا،	يتيح	ملوؤ�ش�شات	القطاعني	
العام	واخلا�ش	يف	الدولة،	حتميل	برنامج	القارئ	الإلكرتوين،	مبا	ميّكنها	من	التعامل	مع	بطاقة	

الهوية	بكل	�شهولة	وي�شر	عرب	قراءة	محتويات	ال�شريحة	الإلكرتونية	خالل	ثوان.
من	 جمموعة	 املعلومات،	 ونظم	 التقنية	 الربامج	 يف	 للمتخ�ش�شني	 اجلديد	 املوقع	 ويوفر	
عن	 ف�شاًل	 الإلكرتوين،	 والب�شمات	 البطاقات	 قارئ	 برنامج	 حتميل	 يف	 املتمثلة	 اخلدمات	
اأجهزة	 باأنواع	 للتعريف	 مف�شل	 عر�ش	 جانب	 اإلى	 الدورية،	 وحتديثاته	 الإعدادات	 برنامج	

القارئ	الإلكرتوين	التي	تتوافق	مع	اأنظمة	الهيئة	وتو�شي	با�شتخدامها.

مشروع القارئات اإللكترونية �

وا�شلت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	تطوير	م�شروع	القارئات	الإلكرتونية	املنبثق	
عن	خطتها	ال�شرتاتيجية.	ووّفرت	باقة	برامج	تقنية	متكاملة	تتوافق	مع	مختلف	اأنواع	اأجهزة	

قراءة	بطاقة	الهوية		»الذكية«.

Y أهمية المشروع

• اإتاحة	قراءة	ال�شريحة	الذكية	يف	بطاقة	الهوية	يف	عدة	ثواٍن.	
• ت�شهيل	اإجناز	املعامالت	اليومية	العادية	والإلكرتونية.	
• ال�شتفادة	من	التطبيقات	الإلكرتونية	والرقمية	املتقدمة	للبطاقة.	
• اخت�شار	الوقت	امل�شتغرق	لإجناز	املعامالت	وتقليل	نفقاتها.	
• ا�شتثمار	جهود	املوظفني	ب�شكل	اأف�شل	وزيادة	اإنتاجيتهم.	
• ك�شب	ر�شا	املتعاملني	من	خالل	تب�شيط	وت�شهيل	اإجراءاتهم.	
• اإجراء	مطابقة	الب�شمة	املتوفرة	على	البطاقة	اإلكرتونيًا.	
• اإمكانية	التعامل	مع	البطاقة	من	خالل	مت�شفح	الإنرتنت.	

Y مبادرة توزيع القارئات على مؤسسات الدولة

و�شهد	العام	2012	توزيع	6844	جهاز	قارىء	اإلكرتوين	على	معظم	اجلهات	احلكومية	وعلى	
عدد	من	موؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ش	ويف	مقدمتها	امل�شارف،	وذلك	يف	اإطار	خطة	لتوزيع	ن�شف	
التعليم	 وموؤ�ش�شات	 احلكومية	 و�شبه	 احلكومية	 اجلهات	 معظم	 على	 اإلكرتوين	 قارئ	 مليون	
العايل	وبع�ش	موؤ�ش�شات	القطاع	اخلا�ش	قبل	نهاية	العام	2013،	و�شمن	�شعي	الهيئة	لتعزيز	
الدولة	 للتعامل	يف	 واإحاللها	ب�شكل	تدريجي	كوثيقة	ر�شمية	وح�شرية	 الهوية	 التعامل	ببطاقة	

بدًل	عن	خال�شة	القيد	للمواطن	اأو	جواز	ال�شفر	للمقيم.
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a اأحد اأجهزة اخلدمة الذاتية التي توفر للمتعاملني عددًا من اخلدمات االإلكرتونية اخلا�سة ببطاقة الهوية a 2011 هيئة االإمارات للهوية �ساهمت بدور بارز يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي

مشروع التصويت الرقمي �

العام	 للهوية	يف	 الإمارات	 اأطلقت	هيئة	
2012	�شمن	�شعيها	لتطوير	بنية	حتتية	
على	 احل�شول	 متّكن	 ومتكاملة	 اآمنة	
للت�شويت	 م�شروعًا	 وتبادلها،	 البيانات	
تلبية	 بهدف	 الإنرتنت،	 عرب	 الرقمي	
اأبرزها	 اجلهات،	 من	 عدد	 احتياجات	
وال�شركات	 وال�شناعة	 التجارة	 غرف	
بال�شتفادة	 الدولة،	 يف	 العاملة	 الكربى	

من	تطبيقات	الهوية	الرقمية.
اإتاحة	 على	 	،2013 العام	 خالل	 الأولى	 مرحلته	 تنجز	 اأن	 يتوقع	 الذي	 امل�شروع	 فكرة	 وتقوم	
املحمولة	 الهواتف	 �شواء	من	خالل	 الهوية،	 بطاقة	 الرقمية	حلاملي	 ال�شبكات	 الت�شويت	عرب	

الذكية،	اأو	من	خالل	اأجهزة	الكمبيوتر.	
وجاء	اإطالق	هذا	امل�شروع	بعد	جناح	الهيئة	يف	الإ�شهام	بدور	بارز	يف	انتخابات	املجل�ش	الوطني	
الت�شويت	 اعتمدت	عملية	 2011،	حيث	 �شبتمرب	 �شهر	 الدولة	خالل	 التي	�شهدتها	 الحتادي	
للتميز	 خليفة	 ال�شيخ	 بجائزة	 للفوز	 الهيئة	 اأّهل	 ما	 وهو	 الهوية،	 بطاقة	 على	 فيها	 الإلكرتوين	
)فريق	 العمل	 فرق	 جمال	 يف	 املتميزة	 الحتادية	 اجلهة	 فئة	 عن	 الثانية	 بدورتها	 احلكومي	

النتخابات(.

مشروع إطالق خدمات إلكترونية �

2012	عددًا	من	اخلدمات	الإلكرتونية	التي	تدعم	 وّفرت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	
�شعيها	لتقدمي	خدمات	اإلكرتونية	مبتكرة	ملتعامليها.	ومن	اأبرز	هذه	اخلدمات:

• خدمة	ال�شتعالم	عن	حالة	الطلب	عرب	املوقع	الإلكرتوين	للهيئة.	
• خدمة	ال�شتعالم	عن	حالة	بطاقة	الهوية	لدى	بريد	الإمارات.		
• خدمة	اإعادة	�شبط	رقم	التعريف	ال�شري	لبطاقة	الهوية.	
• خدمة	اإيقاف	عمل	بطاقة	الهوية	يف	حال	فقدانها.	
• خدمة	ا�شتعرا�ش	بيانات	البطاقة	والتاأكد	من	�شحتها.	
• خدمات	اأنظمة	الهواتف	الذكية	.	
• خدمة	تعديل	البيانات	غري	الأ�شا�شية	)مثل	رقم	الهاتف	والعنوان(.	
• خدمة	تغيري	عنوان	ا�شتالم	بطاقة	الهوية	قبل	طباعتها.	
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a اأحد اجتماعات مناق�سة متطلبات اإ�سدار بطاقات الهوية ذات اخل�سائ�س التلم�سية واللتلم�سية

مشروع تطوير نوعية البطاقات �

الثامن(	ذات	اخل�شائ�ش	 بطاقات	هوية	من	)اجليل	 اإ�شدار	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وا�شلت	
التالم�شية	والالتالم�شية،	وب�شعة	)144(	كيلو	بايت	الأكرب	من	نوعها	يف	العامل،	والتي	تتيح	
التطبيقات	 من	 العديد	 بتفعيل	 وت�شمح	 البطاقة،	 ل�شاحب	 اإ�شافية	 بيانات	 تخزين	 اإمكانية	
وت�شهيل	 احلكومية	 اخلدمات	 لتب�شيط	 الهادفة	 الهيئة	 ا�شرتاتيجية	 تدعم	 التي	 الإلكرتونية	
املعامالت،	وبالتايل	جعل	بطاقة	الهوية	وثيقة	التعريف	الر�شمية	الأكرث	قيمة	واأهمية	يف	الدولة.
وُيعترب	هذا	الإجناز	نقلة	نوعية	يف	جمال	البطاقات	الذكية،	حيث	مت	ت�شنيف	دولة	الإمارات	
الأولى	عامليًا	يف	اعتماد	اجليل	الثامن	من	البطاقات،	والتي	تتميز	مبوا�شفات	اأمنية	متقدمة	

ملنع	التزوير.
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a اجتماع مع وزارة الداخلية بخ�سو�س اال�ستمارة االإلكرتونية املوحدة والربط االإلكرتوين a  اجتماع بني الهيئة ووزارة الداخلية يف اإطار ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني اجلانبني

Y تقليص زمن إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك

بادرت	هيئة	الإمارات	للهوية	بالتن�شيق	مع	وزارة	الداخلية	باإن�شاء	بنية	ربط	اإلكرتوين	بني	نظام	
ت�شهيل	خدمة	 اأ�شهم	يف	 ما	 الدولة،	 م�شتوى	 املنت�شرة	على	 ال�شرطة	 ومراكز	 ال�شكاين	 ال�شجل	
اإ�شدار	»�شهادة	ح�شن	�شرية	و�شلوك«،	واخت�شار	زمن	اإجناز	اخلدمة	اإلى	�شاعات	قليلة	بعد	اأن	

كانت	ت�شتغرق	يومني	كاملني.

Y مطابقة البصمات الجنائية

ال�شكاين	من	 ال�شجل	 بيانات	نظام	 الدولة	من	قاعدة	 ال�شرطة	على	م�شتوى	 ا�شتفادت	مراكز	
خالل	مقارنة	الب�شمات	اجلنائية	امللتقطة	من	مواقع	احلوادث	مع	قاعدة	الب�شمات	املدنية،	

وهو	ما	ي�شهم	يف	تعزيز	الأمن	الوطني	والفردي	يف	الدولة.
كما	ا�شتفادت	مراكز	ال�شرطة	يف	الدولة	من	ال�شور	ال�شخ�شية	للمتعاملني	املتوفرة	يف	نظام	
اأ�شهم	يف	 ما	 وهو	 ال�شرطة،	 بعمليات	 الوجه	اخلا�ش	 ب�شمة	 نظام	 لأغرا�ش	 ال�شكاين	 ال�شجل	

التعرف	على	هوية	العديد	من	الأ�شخا�ش	امل�شتبه	بهم	يف	ق�شايا	�شرطية	مختلفة.

دعم عمليات وزارة الداخلية �

عّززت	هيئة	الإمارات	للهوية	�شراكتها	ال�شرتاتيجية	مع	وزارة	الداخلية	خالل	العام	2012.	
وهو	ما	اأ�شهم	يف	دعم	التعاون	لتطوير	العديد	من	اخلدمات	والعمليات	ال�شرطية	بال�شتفادة	
من	قاعدة	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وم�شروع	بطاقة	الهوية.	وهو	ما	ُير�ّشخ	يومًا	بعد	يوم	اأهمية	

بطاقة	الهوية	وقيمتها	الوطنية.	وينعك�ش	ذلك	من	خالل	التعاون	القائم	يف	امل�شاريع	التالية:
				

Y تعزيز موثوقية الجواز اإللكتروني

ب�شكل	 الدولة	 ملواطني	 الإلكرتوين	 اجلواز	 م�شروع	 دعم	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 �شاهمت	
محوري	من	خالل	تعزيز	موثوقية	اجلواز،	وذلك	لرتباطه	برقم	بطاقة	الهوية	وببيانات	حامله	

البيومرتية.
كما	اأ�شهمت	الهيئة	يف	تطوير	خدمة	اإ�شدار	اجلواز	الإلكرتوين،	بال�شتفادة	من	قاعدة	بيانات	
نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وم�شروع	بطاقة	الهوية،	وعرب	ا�شرتجاع	بيانات	عدة	لالأفراد	من	نظام	
ال�شجل	ال�شكاين،	مثل	�شورة	التوقيع	والبيانات	ال�شخ�شية	)ح�شب	متطلبات	اجلواز(،	وذلك	
من	دون	احلاجة	اإلى	تواجد	مقدم	الطلب	يف	مركز	اخلدمة	للح�شول	على	توقيعه،	مما	اأ�شهم	
يف	ت�شهيل	وت�شريع	الإجراء.	كما	مت	ربط	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وبطاقة	الهوية	بنظام	اجلواز	

الإلكرتوين،	مما	اأ�شهم	يف	الق�شاء	على	ازدواجية	ملفات	الأفراد	يف	النظامني.
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a اأحد اجتماعات ممثلي اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية يف دول »التعاون« – اأبوظبي

مشروع النظام الموحد للبوابات اإللكترونية الخليجية �

توا�شل	هيئة	الإمارات	للهوية	�شعيها	لتمكني	مواطني	الدولة	من	ا�شتخدام	بطاقة	الهوية	كوثيقة	
للبوابات	 املوحد	 النظام	 م�شروع	 و�شمن	 اخلليجي،	 التعاون	 جمل�ش	 دول	 م�شتوى	 على	 �شفر	
الإلكرتونية	اخلليجية،	وذلك	بالتن�شيق	مع	اجلهات	املخت�شة	على	م�شتوى	دول	املجل�ش،	و�شوًل	
اإلى	اإتاحة	املجال	اأمام	جميع	اأبناء	دول	اخلليج	العربي	من	ا�شتخدام	بطاقات	الهوية	للعبور	من	

خالل	البوابات	الإلكرتونية	يف	املنافذ	اخلليجية.
برنامج	 	،2012 منت�شف	 اعتمدت	يف	 اخلليجي	 التعاون	 لدول	جمل�ش	 العامة	 الأمانة	 وكانت	
قارئ	بطاقة	هوية	موّحد،	ميكن	من	خالله	قراءة	محتوى	اأية	بطاقة	من	بطاقات	الهوية	التي	
ت�شدرها	دول	املجل�ش،	وذلك	بناء	على	قرار	املجل�ش	الأعلى	لقادة	دول	جمل�ش	التعاون	لدول	
اخلليج	العربية	يف	الدورة	32	التي	عقدت	يف	نهاية	2011،	ب�شاأن	اعتماد	ا�شتخدام	البطاقة	
الذكية	كاإثبات	هوية	ملواطني	دول	املجل�ش	يف	التعامالت	وال�شتخدامات	املتعلقة	باملواطن	لدى	
دول	 ملواطني	 التنقل	 ت�شهيل	 �شاأنها	 من	 والتي	 الأع�شاء،	 الدول	 واخلا�ش	يف	 العام	 القطاعني	

التعاون	يف	تعامالتهم	داخل	دول	املجل�ش.

Y :أهمية المشروع

• ت�شهيل	وت�شريع	اإمتام	اإجراءات	ال�شفر.	وتوفري	الوقت	والعناء	على	امل�شافرين.	
• تخفيف	ال�شغط	على	موظفي	اجلوازات	يف	املطارات.	
• ال�شتغناء	عن	ا�شتخدام	جواز	ال�شفر	بني	دول	املجل�ش.	
• تعزيز ا�ستخدام بطاقة الهوية عرب البوابات االإلكرتونية يف منافذ الدولة واملطارات اخلليجية  aاعتماد	بطاقة	الهوية	كبديل	عن	بطاقات	البوابات	الإلكرتونية.	
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الهدف االستراتيجي

2 3 4

الواقعالمحور
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بناء مؤسسة خدمات تركز على 
تحقيق األهداف واالرتقاء بخدمة 
المتعاملين مع توفير الخدمات 
الداخلية القائمة على األداء المتميز

تطوير مؤسسة 
خدمات بمعايير 

عالمية

أفضل هيئة اتحادية 
في اإلمارات والجهة 

االتحادية المتميزة 
في مجال تقديم 

الخدمات وفي مجال 
القيادة...
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%88%88

نسبة رضا المتعاملين 
على سهولة الحصول على الخدمة

 داخل المراكز

%90%90

نسبة رضا المتعاملين 
على أسلوب تعامل الموظفين

  داخل المراكز

a متابعة م�ستمرة للخدمات املقدمة للمتعاملني �سعيا لر�سم االبت�سامة على وجوههمa االإدارة العليا يف الهيئة تويل اهتمامًا كبريا بتحقيق ر�سا املتعاملني

منظومة مؤسسية متميزة محورها المتعاملون
عملها	 اإطار	 لتح�شني	 الهادفة	 جهودها	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وا�شلت	
العاملية،	انطالقًا	من	حر�شها	على	 املعايري	 اأرقى	 املوؤ�ش�شية	وفق	 ال�شامل،	وتطوير	منظومتها	
والفعالية	 الكفاءة	 على	 تعتمد	 عمل	 منهجية	 ووفق	 املتعامل،	 محورها	 متميزة	 خدمات	 توفري	

واجلدوى،	وهو	ما	مّكن	الهيئة	من	ح�شد	العديد	من	اجلوائز	املحلية	والعاملية	املرموقة.
واأ�شهمت	اجلهود	التي	بذلتها	الهيئة	يف	اإطـــــــــار	�شعيها	لتحقيق	هدفها	ال�شرتاتيجي	الرابــــع	
املوؤ�ش�شي	 بالتميز	 املتعلقة	 اجلوانب	 لتاأثري	 نظرًا	 وذلك	 الأخــــــرى،	 الثالثة	 اأهدافها	 دعم	 يف	
ال�شرتاتيجية	 اخلطة	 اإجناز	 على	 وامل�شوؤولية	 الب�شرية	 املوارد	 يف	 وال�شتثمار	 الأداء	 وجودة	

2010-2013	ككل.

وا�شتكملت	الهيئة	خالل	العام	2012،	وهي	ال�شنة	الثالثة	من	عمر	خطتها	ال�شرتاتيجية	تنفيذ	
وتطوير	م�شاريعها	القائمة،	واإطالق	العديد	من	املبادرات	اجلديدة،	وذلك	�شمن	برامج	العمل	

الرئي�شية	الثالثة	التالية:

1- برنامج تطوير خدمة المتعاملين

2- برنامج تطوير منظومة اإلدارة المؤسسية

3- برنامج مبادرات وأنشطة المسؤولية المجتمعية
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1- برنامج تطوير خدمة 
المتعاملين

ارتفعت ن�سبة ر�سا املتعاملني عن جتربتهم مع 
هيئة االإمارات للهوية خلل العام 2012 اإلى 

89%، وذلك مقارنة بن�سبة الر�سا التي حققتها 
الهيئة يف العام 2011، والتي بلغت %82.

واأظهرت نتائج اال�ستطلع الذي اأجرته الهيئة 
بالتعاون مع �سركة »اإب�سو�س االإمارات«، اأن 
)ثلث( العينة امل�ستهدفة والبالغة 3016 

متعامًل، اأكد ر�ساه التام عن جتربته مع الهيئة 
يف العديد من املحاور التي تتطابق مع متطلبات 

»برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي«، ويف 
مقدمتها �سهولة الو�سول اإلى مراكز الهيئة، 

و�سرعة تقدمي اخلدمة، و�سهولة احل�سول على 
اخلدمات، واأ�سلوب تعامل املوظفني، باالإ�سافة 

اإلى معلومات اخلدمة وخمرجاتها.

أبرز مشاريع ومبادرات برنامج تطوير خدمة المتعاملين
برنامج االإمارات للخدمة احلكومية املتميزة )7 جنوم(

م�سروع تطوير مراكز اخلدمة

قنوات توا�سل تفاعلية

ميثاق خدمة املتعاملني

املت�سوق ال�سري
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a ر�سم يو�سح حماور نظام جنمة التميز a الهيئة نفذت خطة متكاملة للرتقاء مب�ستوى مراكزها اإلى ت�سنيف 7 جنوم

من	بينها	درجة	التطبيق	الناجح	للمبادرات	وامل�شاريع	الواردة	يف	ا�شرتاتيجّية	الهيئة،	ون�شبة	
�شكاوى	املتعاملني،	وفاعلّية	الت�شال	الداخلي،	وتوفر	معايري	الأمن	وال�شالمة	يف	املراكز.

مشروع تطوير مراكز الخدمة �

جنوم	 	)7( ت�شنيف	 على	 لها	 التابعة	 اخلدمة	 مراكز	 حل�شول	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 ت�شعى	
وفقًا	لربنامج	الإمارات	للخدمة	احلكومية	املتميزة،	عرب	اإدخال	نواٍح	خدمية	وترفيهية	وثقافية	
راقية،	تهدف	اإلى	رفع	درجة	ر�شا	املتعاملني،	وجعل	زيارتهم	ملراكز	الهيئة	جتربة	مر�شية	لهم	
وتفوق	توقعاتهم،	باعتبارهم	محورًا	جلميع	م�شاريع	ومبادرات	الهيئة.	وقد	وّفرت	الهيئة	العديد	

من	اخلدمات	واملرافق	يف	مراكزها،	ومن	اأبرزها:

• ركن	الأطفال	

• البت�شامة	وكرم	ال�شيافة	

• م�شلى	وكويف	�شوب	و»واي	فاي«	

• الت�شجيل	املتنقل	

• املوظف	ال�شامل	ومحطة	الت�شجيل	الذكية	

• دليل	خدمة	املتعاملني	

• نظام	املواعيد	

برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة )7 نجوم( �

ومتمّيزة	 نوعّية	 خدمات	 تقدمي	 على	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 حتر�ش	
ملتعامليها	عرب	تطوير	مراكزها	لرتاعي	اأرقى	املعايري	العاملّية،	ومن	
خالل	�شقل	مهارات	موظفيها	وتنمية	قدراتهم،	للو�شول	اإلى	خدمة	

حكومية	رائدة	تن�شجم	مع	روؤية	الإمارات	2021.
ويف	هذا	الإطار،	با�شرت	الهيئة	خالل	العام	2012	بتنفيذ	خطة	متكاملة	

»برنامج	 ملعايري	 وفقًا	 جنوم(	 	7( ت�شنيف	 اإلى	 مراكزها	 مب�شتوى	 لالرتقاء	
الإمارات	للخدمة	احلكومية	املتميزة«،	الذي	اأطلقه	مكتب	رئا�شة	جمل�ش	الوزراء	يف	

وزارة	�شوؤون	جمل�ش	الوزراء	ب�شكل	جتريبي.
نهاية	 يف	 للتقييم	 خ�شع	 الذي	 للت�شجيل،	 الرب�شاء	 مركز	 يف	 الربنامج	 معايري	 الهيئة	 وطّبقت	
با�شرت	 كما	 بعد(.	 التقييم	 نتيجة	 ت�شدر	 )مل	 الختيارية	 التجريبية	 املرحلة	 �شمن	 	2012
مع	 وعجمان	 والفجرية	 ال�شارقة	 هي	 اأخرى،	 مراكز	 	3 على	 الربنامج	 معايري	 بتطبيق	 الهيئة	
دخول	الربنامج	يف	مرحلته	الثانية	التي	تلزم	كل	موؤ�ش�شة	بت�شنيف	25%	من	مراكزها	�شنويًا	

لتكون	جميع	مراكز	اخلدمة	التابعة	للجهات	احلكومية	م�شنفة	قبل	نهاية	العام	2015.

Y نظام »نجمة التمّيز« لتقييم مراكز التسجيل

اخلدمة	 مراكز	 اأداء	 لتقييم	 ومبتكرًا	 جديدًا	 اأ�شلوبًا	 التمّيز(	 )جنمة	 نظام	 الهيئة	 اعتمدت	
الإمارات	 وتاأهيلها	لربنامج	 وتطوير	خدماتها	 الرتقاء	مب�شتوياتها	 لها،	وذلك	بهدف	 التابعة	
للخدمة	احلكومّية	املتمّيزة،	من	خالل	تقييم	اأداء	املراكز	وفق	ع�شرة	اأ�ش�ش	و�شوابط	محّددة	

7
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4

35

26 1

1- خدمة »واي فاي«
2- امل�سلى

3-  كرم ال�سيافة
4-  االبت�سامة
5- كويف �سوب

6- �سيارة الت�سجيل املتنقل
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a الهيئة حر�ست على اإبراز كرم ال�سيافة االإماراتية يف جميع مراكز اخلدمة التابعة لها a ست ركنًا للأطفال يف مراكز الت�سجيل التابعة لها على م�ستوى الدولة� الهيئة خ�سّ

Y االبتسامة وكرم الضيافة

	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 اأطلقت	
الهادفة	 املبادرات	 من	 العديد	
موظفيها	 ممار�شة	 تعزيز	 اإلى	

لربوتوكولت	التعامل	مع	اجلمهور	ب�شكل	احرتايف،	والرتكيز	
على	لغة	البت�شامة	و�شول	اإلى	ر�شم	الب�شمة	على	وجوه	املتعاملني،	من	خالل	توفري	بيئة	عمل	

م�شّجعة	حتّفز	على	التميز	والإبداع	بغ�ش	النظر	عن	ال�شغوطات	املحيطة.
كما	حر�شت	الهيئة	على	اإبراز	كرم	ال�شيافة	الإماراتية	يف	جميع	مراكزها،	من	خالل	تقدمي	

القهوة	العربية	والتمور	واحللويات	للمتعاملني.

Y التسجيل المتنقل

وّفرت	هيئة	الإمارات	للهوية	من	خالل	مراكز	اخلدمة	التابعة	لها	على	م�شتوى	الدولة،	خدمة	
الت�شجيل	املتنقل	واملجاين	للفئات	التي	ي�شعب	عليها	احل�شور	اإلى	مراكز	الت�شجيل،	مثل	ذوي	
الحتياجات	اخلا�شة	وكبار	ال�شن،	حيث	يتم	ت�شجيلهم	يف	مقار	اإقامتهم.	كما	اأطلقت	الهيئة	
خدمة	الت�شجيل	املتنقل	ملختلف	الفئات	الجتماعية	الأخرى	مقابل	الر�شم	املحدد	بقرار	جمل�ش	

الوزراء	املوقر	رقم	25	ل�شنة	2011.

Y ركن األطفال

موظفاتها،	 اإحدى	 به	 تقّدمت	 مقرتحًا	 	،2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 تبّنت	
بتخ�شي�ش	ركن	لالأطفال	يف	مراكز	الت�شجيل	التابعة	لها	على	م�شتوى	الدولة.	واأجنزت	الهيئة	
ركنًا	لالأطفال	يف	معظم	مراكزها،	بهدف	متكني	اأولياء	الأمور	من	ا�شتكمال	اإجراءات	الت�شجيل	
خالل	زيارتهم	للمركز	ب�شهولة	وي�شر،	مع	العلم	اأن	اإجراءات	الهيئة	ل	تتطلب	ح�شور	الأطفال	

اإلى	مراكز	الت�شجيل.
وحتر�ش	اأ�شرة	الهيئة	على	توفري	اأق�شى	درجات	الهتمام	والرعاية	والأمان	لالأطفال	الذين	
الأجواء	 وتوفري	 الأطفال	 حماية	 على	 حر�شها	 من	 انطالقًا	 ذويهم،	 برفقة	 مراكزها	 يزورون	
املالئمة	لهم،	ومبا	ين�شجم	مع	جهود	الدولة	يف	الهتمام	بق�شايا	الطفولة	عمومًا	وحماية	الطفل	

خ�شو�شًا.

Y »مصلى وكوفي شوب و»واي فاي

»كويف	 وخدمة	 م�شليات	 لها	 التابعة	 الت�شجيل	 مراكز	 جميع	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّفرت	
فاي«،	 »واي	 الال�شلكي	 الإنرتنت	 خدمة	 اإلى	 بالإ�شافة	 وللموظفني	 للمتعاملني	 راقية	 �شوب«	
املرافق	 اأرقى	 توفري	 خالل	 من	 بخدماتها	 لالرتقاء	 الدوؤوب	 الهيئة	 �شعي	 تعك�ش	 مبادرات	 يف	

واخلدمات	يف	مراكزها	اإلى	جانب	�شمان	�شهولة	وي�شر	اإجراءات	الت�شجيل.	
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a الهيئة اأطلقت خلل العام 2012 دليل خدمة املتعاملني ووفرته عرب من�سات اإلكرتونية يف معظم مراكزها a سهد العام 2012 اإطلق الهيئة خطة لتفعيل خدمة املوظف ال�سامل وحمطة الت�سجيل ال�ساملة�

Y نظام المواعيد

اأ�شهم	 ما	 وهو	 ودقة.	 مرونة	 اأكرث	 لي�شبح	 املواعيد	 نظام	 	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 طّورت	
الت�شجيل	يف	مراكز	اخلدمة	مبا	يتوافق	مع	الطاقة	ال�شتيعابية	لكل	مركز،	 يف	تنظيم	عملية	

وتقلي�ش	فرتة	انتظار	املتعاملني.
عملية	 ل�شتكمال	 لهم	 املنا�شب	 املوعد	 وحتديد	 اختيار	 خدمة	 للمتعاملني	 الهيئة	 اأتاحت	 وقد	
الت�شجيل	يف	املراكز	خالل	تعبئة	ال�شتمارة	الإلكرتونية	�شواء	يف	مكاتب	الطباعة	اأو	عن	طريق	
املوقع	الإلكرتوين،	مع	توفري	اإمكانية	تغيري	املوعد	مرتني	من	خالل	التوا�شل	مع	مركز	الت�شال.

Y الموظف الشامل ومحطة التسجيل الذكية

نظام	 اإجناز	 مع	 ال�شامل	 املوظف	 خدمة	 لتفعيل	 خطة	 	2012 العام	 نهاية	 يف	 الهيئة	 اأطلقت	
اأنواع	اخلدمات	 الت�شجيل	لت�شمل	مختلف	 ال�شجل	ال�شكاين،	بحيث	تت�شع	دائرة	مهام	موظفي	

التي	تقدمها	الهيئة.
كما	طّورت	الهيئة	محطة	الت�شجيل	ال�شاملة	يف	مراكزها	اإلى	محطة	ت�شجيل	»ذكية«	يف	�شوء	
اإعادة	هند�شة	اإجراءات	الت�شجيل،	وذلك	توفريًا	للموارد	التقنية	واملالية،	حيث	باتت	املحطات	
احلالية	تقت�شر	على	اأجهزة	الكومبيوتر	والتب�شيم	والت�شوير	فقط،	بعد	ال�شتغناء	عن	اأجهزة	

امل�شح	ال�شوئي	والطباعة.

Y دليل خدمة المتعاملين

والإجنليزية،	 العربية	 باللغتني	 املتعاملني	 خلدمة	 دلياًل	 	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 اأ�شدرت	
وثائق	 من	 ومتطلباتها	 اإجراءاتها	 وكافة	 الهيئة	 تقدمها	 التي	 للخدمات	 وافيًا	 �شرحًا	 يوفر	
ور�شوم	وموا�شفات.	واأتاحت	الهيئة	هذا	الدليل	يف	معظم	مراكزها	عرب	من�شات	اإلكرتونية،	
وعن	طريق	موقعها	على	�شبكة	الإنرتنت،	يف	اإطار	حر�شها	على	ت�شهيل	و�شول	املتعاملني	اإلى	

املعلومات	التي	يحتاجونها	بكل	�شهولة	وي�شر.
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a  حر�ست االإدارة العليا على اإ�سراك مراكز الت�سجيل يف حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة

قنوات تواصل تفاعلية �

تفاعلية	 ات�شال	 قنوات	 معها	 للمتعاملني	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأتاحت	
ات�شال	�شاملة	متحورت	 اإطار	خطة	 القدمية،	وذلك	يف	 جديدة،	كما	طّورت	قنوات	الت�شال	
حول	تعريف	املتعاملني	مبهل	الت�شجيل	واإجراءات	اإ�شدار	بطاقة	الهوية	يف	�شوء	قرار	جمل�ش	

الوزراء	املوقر	رقم	25	ل�شنة	2011.
وتنوعت	هذه	القنوات	والو�شائل	بني	ات�شال	اإعالمي	واإعالين	واجتماعي	تفاعلي،	اإلى	جانب	
الت�شال	املبا�شر	من	خالل	اجلولت	التفقدية	واللقاءات	الدورية	وا�شتطالعات	الراأي،	التي	

�شاهمت	يف	التعرف	على	اأراء	املتعاملني	ومالحظاتهم	املتعلقة	باخلدمات	والأداء	العام.

نبذة عن دور المراكز في تحقيق األهداف

حتقيق	 يف	 فاعل	 ب�شكل	 للم�شاهمة	 الت�شجيل	 ملراكز	 محوري	 دور	 اإعطاء	 على	 الهيئة	 حر�شت	
اأهدافها	ال�شرتاتيجية	وعدم	اقت�شار	دورها	على	عمليات	الت�شجيل	فقط.

ويف	�شوء	ذلك،	�شّكلت	مراكز	الهيئة	خالل	العام	2012،	غرف	عمليات	متقدمة	لدعم	كافة	
م�شاريع	ومبادرات	الهيئة	يف	مناطق	انت�شارها،	وذلك	يف	اإطار	ال�شعي	لبناء	موؤ�ش�شة	خدمات	

تركز	على	حتقيق	الأهداف	والرتقاء	بخدمة	املتعاملني.
وفيما يلي ملحة عن اأبرز اإ�سهامات املراكز:

• التوا�شل	مع	ال�شلطات	املحلية	والتن�شيق	مع	الدوائر	احلكومية.	
• تدريب	وتاأهيل	مكاتب	الطباعة	ومتابعة	م�شتوى	اأدائها.	
• زيادة	اإنتاجية	اإداريي	الت�شجيل	ما	رفع	معدلت	الت�شجيل	اليومية.	
• تطوير	الأداء	لرفع	ن�شبة	ر�شا	املتعاملني	عن	خدمات	الهيئة.	
• اإطالق	مبادرات	تدعم	ر�شالة	الهيئة	وروؤيتها	واأهدافها.	
• اإدارة	عمليات	التدقيق	على	البيانات	للحد	من	ن�شبة	الأخطاء.	
• حل	�شكاوى	املتعاملني	والتعرف	على	التحديات	التي	تواجههم.	
• تطبيق	الأيزو	)9001(	و)TICSS(	والإجراءات	التح�شينية.	
• امل�شاهمة	يف	تطوير	منظومة	اإ�شدار	بطاقة	الهوية	واإجراءاتها.	

Call Center   مركز االتصال

 600530003
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a اأحد الربو�سورات الدعائية املوجهة للأطفال التي وزعتها الهيئة للتعريف باأهمية م�سروع بطاقة الهوية a  حملة اإعلنية نفذتها الهيئة من خلل و�سائل املوا�سلت وتوزيع املطويات لتوعية اجلمهور مبهل الت�سجيل

• اإطالق	عدد	من	احلمالت	الإعالنية	يف	ال�شحف	للتذكري	مبهل	الت�شجيل.		
• توزيع	2	مليون	برو�شور	للتذكري	مبهل	واإجراءات	الت�شجيل.	
• اإيداع	500	األف	برو�شور	يف	�شناديق	الربيد	على	م�شتوى	الدولة.	
• اإرفاق	500	األف	برو�شور	مع	ال�شحف	املحلية	اليومية.	
• توزيع	30	األف	برو�شور	بعنوان	)ل	ترتبك(	لتو�شيح	الإجراءات	بت�شع	لغات.	
• اإطالق	حمالت	اإعالنية	على	حافالت	النقل	العام	يف	اأبوظبي	ودبي	وال�شارقة.	
• تعميم	برو�شور	)بادر	للت�شجيل..	ل	تنتظر	اللحظة	الأخرية(	على	مدار�ش	الدولة.	
• اإطالق	حمالت	اإعالنية	اإذاعية	باللغات	العربية	والإجنليزية	والأوردو.	

Y االتصال اإلعالمي والحمالت اإلعالنية

	،2012 عام	 خالل	 احلكومي	 الت�شال	 م�شتوى	 على	 جهودها	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 كّثفت	
منظمة	 واإعالنية	 اإعالمية	 حمالت	 عرب	 كامل	 عام	 مدى	 على	 الإعالمي	 ح�شورها	 و�شاعفت	
ومدرو�شة	من	خالل	مختلف	الو�شائل،	ورّكزت	على	جانب	التوعية	مبهل	الت�شجيل	يف	اإطار	حملة	
عنوان	)بادر	للت�شجيل..	ل	تنتظر	اللحظة	الأخرية(.	وفيما	يلي	ملحة	على	اأبرز	هذه	الأن�شطة	

واملنجزات:
• ن�شر	نحو	1000	خرب	�شحفي	من	بينها	175	خربًا	للتذكري	مبهل	الت�شجيل.	
• اإطالق	حملة	اإعالنية	وا�شعة	يف	مرتو	دبي	ت�شمنت	1342	مل�شقًا	اإعالنيًا.	
• ت�شكيل	فريق	من	املتحدثني	الر�شميني	للتوا�شل	مع	و�شائل	الإعالم.	
• ت�شكيل	فريق	للتعامل	الفوري	مع	ال�شكاوى	الواردة	عرب	و�شائل	الإعالم.	
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a  2012 مركز االت�سال التابع للهيئة ا�ستقبل اأكرث من 300 األف مكاملة هاتفية خلل a  املوقع االإلكرتوين للهيئة �سكل اإحدى اأبرز قنواتها اخلدمية واالإعلمية والتفاعلية والتوثيقية

Y مركز االتصال

�شركة	 مع	 بالتعاقد	 ات�شال	 مركز	 	2012 مار�ش	 �شهر	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأطلقت	
»دناتا«	املتخ�ش�شة	يف	جمال	اإدارة	مراكز	الت�شال.	ويف	�شوء	مهل	الت�شجيل،	ا�شتقبل	املركز	
بينها	)194.820(	�شكوى	 اأكرث	من	)300.000(	مكاملة	هاتفية،	من	 	،2012 العام	 خالل	

ومالحظة.
مركز	 على	 ال�شغط	 هذا	 �شوء	 ويف	
املت�شارع	 للنمو	 نتيجة	 الت�شال	
املعامالت	 اأعداد	 يف	 امل�شبوق	 وغري	
تخطت	 والتي	 	،2012 العام	 خالل	
ن�شبة	 بلغت	 معاملة،	 مليون	 	)6.2(
املعامالت	 بعدد	 مقارنة	 ال�شكاوى	
الهيئة	 بادرت	 عليه،	 وبناء	 	.%3.1
ات�شال	 مركز	 »م�شروع	 اإطالق	 اإلى	
جميع	 حل	 ل�شمان	 م�شاند،	 داخلي«	
ات�شال	 مركز	 عرب	 الواردة	 ال�شكاوى	
»دناتا«	وتقدمي	خدمات	حتظى	بر�شا	

املتعاملني.

Y الموقع اإللكتروني

اخلدمية	 قنواتها	 اأبرز	 كاأحد	 الإلكرتوين	 ملوقعها	 خا�شًا	 اهتمامًا	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 تويل	
والإعالمية	والتفاعلية	واملعرفية	والتوثيقية.	وقد	وا�شلت	الهيئة	تطوير	املوقع	الذي	�شهد	اإطالق	
العديد	من	اخلدمات	خالل	العام	2012،	وهو	ما	رفع	عدد	الزيارات	له	اإلى	اأكرث	من	)9.6(	

مليون	زيارة،	وبن�شبة	منو	بلغت	93%	مقارنة	مع	العام	2011.
اإطالقها،	خدمة	ال�شتمارة	الإلكرتونية،	وخدمة	ال�شتعالم	عن	 التي	مت	 اأبرز	اخلدمات	 ومن	
حالة	الطلب	لدى	الهيئة	ولدى	»بريد	الإمارات«،	وخدمة	حتميل	»برنامج	القارىء	الإلكرتوين«،	
وباقة	اخلدمات	املرتبطة	مبراحل	احلياة،	بالإ�شافة	اإلى	خدمتني	تفاعليتني	هما	»اأنت	ت�شاأل	

ونحن	جنيب«	و»توا�شل	مع	املدير	العام«.

إطالق نطاق )الهوية.امارات( �

على	 العربية	 باللغة	 الإلكرتوين	 عنوانها	 الهيئة	 اأطلقت	
اإطار	 يف	 وذلك	 )الهوية.امارات(،	 الإنرتنت	 �شبكة	
الهوية	 تعزيز	 نحو	 الدولة	 توجهات	 مبواكبة	 التزامها	

يف	 وا�شتخدامها	 العربية	 اللغة	 ومكانة	 الوطنية	
العربي	 املحتوى	 دعم	 فيها	 مبا	 املجالت،	 جميع	

الهيئة	 �شعي	 اإطار	 يف	 وذلك	 الإلكرتوين،	
الهادفة	 	»2021 الإمارات	 »روؤية	 لتحقيق	
جلعل	الدولة	مركزًا	لالمتياز	يف	اللغة	العربية.

600 5 3000 3&
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a سفحة الهيئة على موقع في�سبوك�

Y االتصال المجتمعي

التوا�شل	 مواقع	 على	 �شفحاتها	 لتفعيل	 خطة	 	2012 العام	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأطلقت	
الأخبار	 ن�شر	 على	 يقت�شر	 دورها	 كان	 اأن	 بعد	 و»يوتيوب«،	 و»توتري«	 »في�شبوك«	 الجتماعي	
الر�شمية	للهيئة.	وت�شمنت	اخلطة	اإتاحة	خدمات	اإلكرتونية	تفاعلية	مبتكرة	للرد	املبا�شر	على	
ا�شتف�شارات	و�شكاوى	املتعاملني،	وال�شتفادة	من	هذه	القنوات	يف	اإطالق	احلمالت	الإعالمية	
اإلى	تعزيز	ح�شور	الهيئة	وتفاعلها	الجتماعي،	وهو	ما	 التي	تدعم	اأهداف	الهيئة،	بالإ�شافة	
اأدى	اإلى	ارتفاع	عدد	متابعيها	عرب	هذه	ال�شفحات	خالل	7	�شهور	اإلى	اأكرث	من	24000	متابع،	

فيما	ت�شتهدف	الهيئة	رفع	هذا	العدد	اإلى	اأكرث	من	100	األف	متابع	خالل	2013.
وفيما يلي ملحة على اأبرز مبادرات الهيئة واإجنازاتها على �سعيد االت�سال املجتمعي:

• اإطالق	خدمة	)غّرد	للم�شاعدة(	على	موقع	»توتري«.	
• 9000	متابع	جديد	ل�شفحة	الهيئة	على	»في�شبوك«	خالل	7	�شهور.	
• 15.000	متابع	ل�شفحة	الهيئة	على	»توتري«	خالل	7	�شهور.	
• 5200	ا�شتجابة	لتعليقات	و�شكاوى	عرب	�شفحتي	»في�شبوك«	و»تويرت«.	
• مخاطبة	املتعاملني	بت�شع	لغات	عرب	�شفحات	الهيئة	الجتماعية.	
• 6.2	مليون	�شخ�ش	تلقوا	ر�شائل	الهيئة	عرب	�شفحاتها	الجتماعية.	
• 29	�شخ�شية	وجهة	ر�شمية	�شاهمت	يف	ن�شر	ر�شائل	الهيئة.	
• 326	�شركة	خا�شة	�شاهمت	يف	ن�شر	ر�شائل	الهيئة.	
• 10-30	دقيقة	متو�شط	الزمن	امل�شتغرق	لال�شتجابة	للمتعاملني.	
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التوا�سل مع 
املتعاملني 

واال�ستماع اإلى 
ملحظاتهم 

ا�ستحوذ على 
اهتمام كبري من 

االإدارة العليا 
للهيئة

a االإدارة العليا للهيئة حر�ست على االطلع على جمريات العمل والتوا�سل مع املتعاملني يف امليدان

Y االتصال المباشر

حر�شت	الإدارة	العليا	خالل	العام	2012	على	متابعة	جمريات	العمل	ب�شكل	ميداين،	وتعزيز	
املتعلقة	 وانطباعاتهم	 مالحظاتهم	 على	 قرب	 عن	 للتعرف	 املتعاملني	 مع	 املبا�شر	 توا�شلها	
مب�شتوى	اخلدمات	التي	تقدمها	الهيئة.	كما	اأجرت	الهيئة	ع�شرات	ا�شتطالعات	الراأي	املبا�شرة	

والإلكرتونية.	

جوالت ميدانية �
التي	 امليدانية	 بع�شرات	اجلولت	 العام،	 املدير	 �شعادة	 برئا�شة	 الهيئة	 العليا	يف	 الإدارة	 قامت	
املراكز	 اأداء	 اإيجابي	على	 ب�شكل	 انعك�ش	 للهيئة.	وهو	ما	 التابعة	 �شملت	جميع	مراكز	اخلدمة	

وم�شتوى	اخلدمات	من	خالل	التوجيه	الدائم	باأن	املتعامل	هو	محور	جميع	م�شاريع	الهيئة.

اجتماعات دورية مع المتعاملين �
عقد	مدراء	وم�شرفو	مراكز	اخلدمة	التابعة	للهيئة،	وب�شكل	اأ�شبوعي،	ع�شرات	الجتماعات	مع	
املتعاملني،	يف	مبادرة	تهدف	اإلى	التعرف	على	التحديات	التي	تواجههم،	حيث	مت	ت�شكيل	جلنة	
�شاهمت	يف	 الهيئة	 العليا	يف	 الإدارة	 للجنة	 تو�شيات	دورية	 املتعاملني	ورفع	 اآراء	 تولت	درا�شة	

حت�شني	اخلدمات	وت�شهيل	الإجراءات.
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Y المطبوعات

تهدف	 التي	 والبحثية	 الدعائية	 املطبوعات	 من	 عددا	 	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 اأ�شدرت	
التوعية	 جانب	 اإلى	 الوطني،	 ودورها	 وروؤيتها	 الهيئة	 بر�شالة	 وموؤ�ش�شاته	 املجتمع	 تعريف	 اإلى	
باأهدافها	ال�شرتاتيجية	واإجنازاتها	وم�شاريعها	ومبادراتها،	بالإ�شافة	اإلى	اإ�شدار	العديد	من	
الربو�شورات	واملطبوعات	التي	تو�شح	اإجراءاتها	وخدماتها.	وقد	جرى	توزيع	هذه	الإ�شدارات	
وال�شركاء	 الأعالم	 وو�شائل	 التعليم	 وموؤ�ش�شات	 واملحلية	 الحتادية	 احلكومية	 اجلهات	 على	

ال�شرتاتيجيني.

وفيما يلي ملحة على اأبرز مطبوعات الهيئة خلل 2012:

• كتيب	اخلطة	ال�شرتاتيجية	2013-2010.	
• كتيب	ا�شرتاتيجية	الربط	الإلكرتوين	مع	اجلهات	احلكومية.		
• كتيب	التقرير	ال�شنوي	للهيئة	2011.	
• كتيب	موؤمترات	ومعار�ش	الهيئة	2012.	
• كتيب	جائزة	املدير	العام	وتكرمي	ال�شركاء	ال�شرتاتيجيني.	
• برو�شور	)بادر	للت�شجيل..	ل	تنتظر	اللحظة	الأخرية(.	
• برو�شور	)ل	ترتبك(	بت�شع	لغات.	
• برو�شور	)واجبات	�شاحب	بطاقة	الهوية(.	

استطالعات الرأي �
�شركات	 خالل	 من	 �شواء	 الراأي	 ا�شتطالعات	 من	 العديد	 	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 اأجرت	
املتعاملني	عن	 ر�شا	 قيا�ش	مدى	 بهدف	 وذلك	 الإلكرتوين،	 اأو	عن	طريق	موقعها	 متخ�ش�شة	
على	 وللتعرف	 الهوية،	 بطاقة	 لإ�شدار	 الرئي�شية	 الثالث	 املراحل	 خالل	 الهيئة	 مع	 جتربتهم	

موقفهم	من	خدمات	الهيئة	وم�شاريعها،	ومدى	اإدراكهم	لر�شالتها	وروؤيتها.
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ماهو تقييمك لمستوي خدمة التفاعل 
ا�لكتروني المباشر التي أطلقتها الهيئة 
عبر صفحتيها على موقعي ”فيسبوك“ 

و ”تويتر“؟ 

هل تؤيد قرار تمديد مهلة تسجيل سكان 
إمارة دبي في بطاقة الهوية لمدة شهر؟
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a ركزت الهيئة على توعية موظفي مراكزها باأهمية و�سرورة ا�ستقبال املتعاملني بابت�سامة ومعاملتهم ك�سيوف

ميثاق خدمة المتعاملين �

العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 عزّزت	
خدمة	 ميثاق	 بتطبيق	 التزامها	 	،2012
خدمات	 لتوفري	 ومنطلق	 كمرجع	 املتعاملني	
وتفوق	 املتعاملني	 ر�شا	 حتقق	 متميزة	
من	 العديد	 الهيئة	 واأطلقت	 توقعاتهم.	
املبادرات	الهادفة	لتوعية	موظفي	مراكزها	
مكتب	 اأقّره	 الذي	 امليثاق	 تطبيق	 باآليات	
�شوؤون	 وزارة	 يف	 الوزراء	 جمل�ش	 رئا�شة	
كما	 	.2011 العام	 خالل	 الوزراء	 جمل�ش	
حر�شت	على	اإطالع	املتعاملني	على	ميثاق	
يف	 منه	 ن�شخ	 توفري	 خالل	 من	 خدمتهم	

كافة	مكاتب	الت�شجيل	ب�شكل	وا�شح.

المتسوق السري �

2012	مبادرة	»املت�شّوق	ال�شري«	ملتابعة	�شري	العمل	 فّعلت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	
يف	مراكز	اخلدمة	التابعة	لها	على	م�شتوى	الدولة،	انطالقًا	من	حر�شها	على	تطوير	وحت�شني	
نوعّية	وجودة	اخلدمات	املقّدمة	للجمهور،	واإيجاد	الو�شائل	التي	من	�شاأنها	تعزيز	مكانة	الهيئة	

التناف�شّية	على	م�شتوى	القطاعات	اخلدمّية	يف	الدولة.

a  الهيئة ا�ستحدثت خدمات الر�سائل الن�سية والتفاعلية الإطلع املتعاملني على واقع معاملتهم

Y خدمات الرسائل النصية التفاعلية

طّورت	هيئة	الإمارات	للهوية	3	خدمات	عن	طريق	اأجهزة	الهاتف	املتحرك	خالل	العام	2012	
من	خالل	الر�شائل	الن�شية	الق�شرية	اأو	الر�شائل	التفاعلية،	وهي:

أ- الرسائل النصية القصيرة �
العربية	 باللغتني	 معها	 للمتعاملني	 ق�شرية	 ن�شية	 ر�شالة	 مليون	 	12 من	 اأكرث	 الهيئة	 اأر�شلت	
والإجنليزية	خالل	العام	2012،	وبن�شبة	منو	بلغت	97%	مقارنة	مع	العام	2011،	وذلك	من	
دون	احت�شاب	الر�شائل	الن�شية	التي	يتم	اإر�شالها	من	جانب	»بريد	الإمارات«	للمتعاملني	عند	

جهوزية	البطاقة	لال�شتالم.
وتهدف	مبادرة	الر�شائل	الن�شية	لطالع	املتعاملني	على	واقع	معامالتهم.	وهي	تتنوع	ما	بني	
اأو	 الإجراءات	 ا�شتكمال	 لطلب	 اأو	 البطاقة	 بطباعة	 اإ�شعار	 اأو	 املركز	 زيارة	 موعد	 عن	 ر�شائل	
يف	 تهنئة	 ر�شائل	 توجيه	 على	 الهيئة	 حتر�ش	 كما	 البطاقة.	 �شالحية	 انتهاء	 مبوعد	 للتذكري	

املنا�شبات	الدينية	والوطنية.

� )SMS 2020(و )*ب- الرسائل التفاعلية )#168
تتيح	هاتان	اخلدمتان	للمتعاملني	اإمكانية	تغيري	رقم	الهاتف	املتحرك	ورقم	�شندوق	الربيد،	

اإ�شافة	اإلى	اإمكانية	ال�شتعالم	عن	مواقع	مراكز	اخلدمة	وعن	حالة	معاملة	بطاقة	الهوية.
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2- برنامج تطوير منظومة اإلدارة المؤسسية
وا�سلت هيئة االإمارات للهوية تطوير منظومتها االإدارية املوؤ�س�سية وفق اأحدث 

املمار�سات العاملية، بهدف االرتقاء باأدائها وتقدمي خدمات نوعّية ملتعامليها 
الداخليني واخلارجيني، وذلك من خلل تعزيز ممار�سات احلوكمة املوؤ�س�سية، 

واإطلق العديد من امل�ساريع واملبادرات الهادفة لتطوير املوارد الب�سرية 
وحتقيق اجلودة والتميز واإدارة ال�سراكات على الوجه االأمثل.

أبرز مشاريع برنامج تطوير منظومة اإلدارة المؤسسية

م�سروع تطوير احلوكمة املوؤ�س�سية

م�سروع تطوير اخلدمات املوؤ�س�سية

م�سروع تطوير اجلودة والتميز

م�سروع تطوير اإدارة ال�سراكات وتبادل املعرفة
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a جلنة االإدارة العليا تناق�س مبادرات تطوير املوارد الب�سرية وحتقيق اجلودة والتميز a سيف بن زايد .. تاأكيد دائم على حتقيق تطلعات القيادة الر�سيدة للدولة والتميز يف تقدمي اخلدمات�

مشروع تطوير الحوكمة المؤسسية �

و�شعت	الهيئة	خالل	العام	2012	اإطارًا	عامًا	لتطبيق	العنا�شر	الرئي�شية	للحوكمة	املوؤ�ش�شية	
ونظم	الرقابة	الداخلية	التي	تندرج	�شمنها	كاأ�شا�ش	لتقييم	وقيا�ش	مدى	فعالية	اأدوات	التحكم	
تفعيل	 يف	 وتاأثريها	 احلوكمة	 نظم	 لأهمية	 نظرًا	 وذلك	 الهيئة،	 اأن�شطة	 كافة	 على	 املوؤ�ش�شي	
مبادىء	املحا�شبة	وحت�شني	فعالية	الأداء	العام.	وقد	ا�شتمل	هذا	الإطار	على	عددًا	من	العنا�شر	

الأ�شا�شية	املو�شحة	يف	الر�شم	املقابل.
وفيما يلي نبذة عن اأبرز النتائج املنبثقة عن تطبيق احلوكمة املوؤ�س�سية على م�ستوى كل عن�سر:

Y أ- اإلدارة االستراتيجية

متار�ش	هيئة	الإمارات	للهوية	مبادىء	احلوكمة	يف	جمال	)الإدارة	ال�شرتاتيجية(	على	م�شتوى	
اأّهلها	حل�شد	العديد	 التخطيط	ال�شرتاتيجي	وعلى	�شعيد	ممار�شات	الإدارة	العليا،	وهو	ما	
الحتادية	 )اجلهة	 جائزة	 راأ�شها	 وعلى	 املرموقة،	 والعاملية	 املحلية	 وال�شهادات	 اجلوائز	 من	

املتميزة	يف	جمال	القيادة	املوؤ�ش�شية(	اإحدى	جوائز	برنامج	ال�شيخ	خليفة	للتميز	احلكومي.
اأعلى	درجات	التميز	 اإلى	حتقيق	 وتوا�شل	الهيئة	جهودها	لتطوير	منظومتها	الإدارية،	و�شوًل	
على	م�شتوى	الإدارة	ال�شرتاتيجية،	يف	ظل	دعم	وتوجيهات	جمل�ش	اإدارة	الهيئة	برئا�شة	�شمو	
ال�شيخ	هزاع	بن	زايد	اآل	نهيان	م�شت�شار	الأمن	الوطني،	ومتابعة	الفريق	�شمو	ال�شيخ	�شيف	بن	
الهيئة،	 اإدارة	 رئي�ش	جمل�ش	 نائب	 الداخلية	 وزير	 الوزراء	 رئي�ش	جمل�ش	 نائب	 نهيان	 اآل	 زايد	
وحتت	اإ�شراف	اللجنة	التنفيذية	للمجل�ش،	ومن	خالل	الجتماعات	الدورية	للجنة	الإدارة	العليا	

برئا�شة	�شعادة	مدير	عام	الهيئة	ومدراء	القطاعات.

الحوكمة 
المؤسسية

عنصر ا�دارة 
االستراتيجية

عنصر إدارة 
الموارد

عنصر الثقافة 
المؤسسية

عنصر
التدقيق

عنصر إدارة 
المعلومات

عنصر إدارة 
المخاطر
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a جمل�س اإدارة الهيئة برئا�سة �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان يناق�س تعديل املدة الزمنية لعقد اجتماعاته a سمو ال�سيخ هزاع بن زايد مرتئ�سًا اأحد اجتماعات جمل�س اإدارة الهيئة ملناق�سة واقع تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية�

مجلس اإلدارة: �

تنفيذ	 ملتابعة	 	،2012 العام	 خالل	 اجتماعات	 	3 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اإدارة	 جمل�ش	 عقد	
اخلطة	ال�شرتاتيجية،	والطالع	على	جمريات	العمل	يف	كافة	م�شاريع	الهيئة.	ومتخ�شت	هذه	

الجتماعات	عن	العديد	من	القرارات	والتوجيهات.
كما	�شاهمت	اللجنة	التنفيذية	ملجل�ش	اإدارة	الهيئة	بدور	فاعل	ومحوري	يف	جممل	النتائج	التي	
واجلولت	 للهيئة	 العليا	 الإدارة	 مع	 الدورية	 الجتماعات	 خالل	 من	 وخا�شة	 الهيئة،	 حققتها	

امليدانية.
وقد	اأو�شى	جمل�ش	اإدارة	الهيئة	بتعديل	املادة	التا�شعة	من	املر�شوم	بقانون	احتادي	رقم	)2(	
ل�شنة	2004	باإن�شاء	هيئة	الإمارات	للهوية،	فيما	يخ�ش	املدة	الالزمة	لعقد	اجتماعاته،	لتكون	
التزامًا	من	املجل�ش	مببادىء	احلوكمة،	وحر�شًا	منه	على	 اأ�شهر	بدًل	من	�شهر،	وذلك	 ثالثة	

الجتماع	ب�شكل	دوري	يف	املواعيد	التي	تنا�شب	عمل	وحاجة	الهيئة.
Y .)2013 سدر القرار يف اجلريدة الر�سمية يف 14 فرباير�(

اأبرز القرارات والتوجيهات اال�سرتاتيجية ملجل�س االإدارة خلل 2012:

• التاأكيد	على	حتقيق	تطلعات	القيادة	الر�شيدة	للدولة.	

• ت�شريع	وترية	العمل	يف	امل�شاريع	الداعمة	للحكومة	الإلكرتونية.	

• الرتكيز	على	دقة	البيانات	املدخلة	يف	نظام	ال�شجل	ال�شكاين.	

• اإجناز	كافة	امل�شاريع	املنبثقة	عن	اخلطة	ال�شرتاتيجية	يف	اإطارها	الزمني.	

• تعزيز	م�شتوى	التن�شيق	مع	املوؤ�ش�شات	احلكومية	يف	الدولة.	

• ربط	املوازنة	التقديرية	ال�شنوية	بالأهداف	ال�شرتاتيجية	)ن�شاط/برنامج/هدف(.	

• حتديد	الفئات	امل�شمولة	بالإعفاء	من	ر�شوم	اخلدمات	الإ�شافية.	

• حتديد	الفئات	امل�شمولة	بالإعفاء	من	ر�شوم	التاأخري.	

• الهتمام	مبقرتحات	اجلمهور	وال�شتفادة	من	نتائج	ا�شتطالع	الراأي.	

• تفعيل	دور	املت�شوق	ال�شري	بهدف	حت�شني	الأداء	واخلدمات.	

• اللتزام	بالأهداف	الوطنية	وال�شرتاتيجية	املر�شومة	للهيئة.	

• تطوير	الهيكل	التنظيمي	للهيئة	مبا	ين�شجم	مع	عملياتها	الرئي�شية.	
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a  2012 العام  خلل  العليا  االإدارة  جلنة  عقدتها  وا�ستثنائيا  دوريُا  اجتماعا   31 a جلنة االإدارة العليا كثفت اجتماعاتها ملواكبة زخم االإجنازات والتحديات التي �سهدتها الهيئة

• حتديث	اللوائح	الداخلية	وتبني	معايري	ال�شلوك	املهني	وال�شخ�شي	الحتادية.	

• تبادل	اخلربات	واملعرفة	واملقارنات	املعيارية	مع	جهات	محلية	وخارجية.	

• حتديث	الهيكل	التنظيمي	وت�شكني	املوظفني	على	امل�شميات	والدرجات	الوظيفية.	

• حت�شني	عمليات	التنبوؤ	مبخاطر	العمل	ومعوقات	حتقيق	الأهداف.	

• تنظيم	عمليات	امل�شرتيات	وتطوير	نظام	اإدارة	ال�شراكات	واتفاقيات	م�شتوى	اخلدمة.	

• تد�شني	نظام	املقرتحات	الإلكرتوين	لت�شجيع	املوظفني	على	امل�شاركة	يف	�شنع	القرار.	

• ت�شجيع	موا�شلة	التح�شيل	العلمي	وتقدمي	الدعم	واحلوافز	املالية.	

• اإطالق	جائزة	املدير	العام	لدعم	التمّيز	والت�شجيع	على	الإبداع	وم�شاعفة	الإنتاجية.	

• ترقية	وترفيع	عدد	من	الكوادر	ال�شابة	لت�شطلع	باأدوار	قيادية	واإ�شرافية.	

• تعزيز	ال�شتفادة	من	و�شائل	الت�شال	املجتمعي	وتطوير	منظومة	الت�شال	الداخلي.	

لجنة اإلدارة العليا �

	.2012 العام	 يف	 وا�شتثنائيًا	 دوريًا	 اجتماعًا	 	)31( الهيئة	 يف	 العليا«	 الإدارة	 »جلنة	 عقدت	
و�شاعفت	اللجنة	جهودها	ل�شمان	تنفيذ	جميع	التوجيهات	ال�شادرة	عن	جمل�ش	اإدارة	الهيئة	
املوقر،	برئا�شة	�شمو	ال�شيخ	هزاع	بن	زايد	اآل	نهيان	م�شت�شار	الأمن	الوطني،	ويف	اإطار	حر�شها	
نائب	 �شمو	 اأ�شدره	 الذي	 ت�شكيلها	 اأدائها،	مبوجب	قرار	 وتطوير	 على	ممار�شة	اخت�شا�شاتها	
والتحديات	 الإجنازات	 زخم	 مواكبة	 وبهدف	 	،2009 العام	 يف	 الهيئة	 اإدارة	 جمل�ش	 رئي�ش	
التي	�شهدتها	الهيئة	يف	اإطار	�شعيها	لتحقيق	ر�شالتها	وروؤيتها	والأهداف	املنبثقة	عن	خطتها	

ال�شرتاتيجية	2013-2010.
وفيما يلي ملحة على اأبرز منجزات وقرارات »جلنة االإدارة العليا« خلل 2012:

• ت�شكيل	جلنة	احلوكمة	والتمّيز	املوؤ�ش�شي	من	قيادات	الهيئة.	

• تفعيل	وتطوير	معايري	احلوكمة	املوؤ�ش�شية	يف	جميع	عمليات	الهيئة.	

• مراجعة	وحتديث	اخلطة	ال�شرتاتيجية	2010-2013	لتواكب	املتغريات.	

• تطوير	خطة	ا�شرتاتيجية	جديدة	للهيئة	لالأعوام	2016-2014.	

• ت�شكيل	جلان	م�شرتكة	مع	اجلهات	احلكومية	�شمن	م�شروع	احلكومة	الإلكرتونية.	

• عقد	لقاءات	مبا�شرة	مع	املوظفني	لتعزيز	فهم	اخلطة	ال�شرتاتيجية.	

• ن�شر	البحوث	العلمية	والدرا�شات	التي	تدعم	روؤية	الإمارات	2021.	
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a اأحد االجتماعات التي نظمتها الهيئة ملناق�سة حتديث خطتها اال�سرتاتيجيةa املدير العام يناق�س اأحد م�ساريع الهيئة مع عدد من القيادات يف الهيئة

• تعزيز	دور	الهيئة	يف	جمال	اخلدمة	املجتمعية	وال�شتدامة	البيئية.	

• اعتماد	اآليات	موؤمتتة	لإدارة	ومتابعة	العمليات	الت�شغيلية.	

• اإجراء	جمموعة	من	الدرا�شات	العلمية	والبحثية	كو�شيلة	للتطوير	املوؤ�ش�شي.	

• اإدارة	امل�شاريع	وفق	منهجية	»بطاقة	الأداء	املتوازن«.	

Y ب- إدارة المعلومات

فيما يلي اأبرز منجزات الهيئة خلل 2012 على �سعيد اإدارة املعلومات:

• اإطالق	م�شروع	الربط	اللكرتوين	مع	اجلهات	احلكومية.	
• توفري	القارئات	الإلكرتونية	لعدد	من	اجلهات	احلكومية.	
• اإطالق	م�شروع	»توافق«	لتوفري	خدمات	اإلكرتونية	للموظفني.	
• موا�شلة	تطوير	بنية	حتتية	اآمنة	لتبادل	البيانات.	
• اإعداد	تقارير	داخلية	وخارجية	دورية	عن	اأداء	الهيئة.	
• توفري	معلومات	كاملة	و�شفافة	عن	كافة	تعامالت	الهيئة.	
• توفري	معلومات	داخلية	كافية	لإدارة	الأن�شطة	يف	الهيئة.	
• تطوير	وحتديت	م�شتمر	ملنظومة	واأ�شاليب	التميز.	

التخطيط االستراتيجي �

فيما يلي ملحة على اأبرز منجزات الهيئة خلل 2012 على �سعيد االإدارة اال�سرتاتيجية:

• مراجعة	وحتديث	اخلطة	ال�شرتاتيجية	2013-2010	

• اإجراء	درا�شة	تقييمية	لواقع	تطبيق	اخلطة	ال�شرتاتيجية	2013-2010	

• درا�شة	الظروف	اخلارجية	املحيطة	والنتائج	الداخلية	ملنجزات	واآداء	الهيئة.	

• مراجعة	وحتديث	اخلطة	ال�شرتاتيجية	والت�شغيلية	للعامني	2013-2012.	

• اإجناز	الأهداف	الرئي�شية	للخطة	ال�شرتاتيجية	قبل	موعدها	بعام	كامل.	

• تطوير	اخلطة	ال�شرتاتيجية	اجلديدة	2016-2014	

• الرتكيز	على	الرتقاء	بخدمات	املتعاملني	والتو�شع	بتطبيقات	الهوية	الرقمية.	

• حتديد	فر�ش	تاأثري	الهيئة	يف	رفع	كفاءة	البنية	التحتية	خلدمات	احلكومة	الإلكرتونية.	

• 	.)SWOT(	الرباعي	التحليل	على	بناء	اجلديدة	للخطة	بديلة	وخطط	�شيناريوهات	اإعداد

• الرتكيز	على	حداثة	وجودة	وا�شتدامة	البيانات	ومواجهة	املخاطر.	

• ا�شتكمال	الربط	الإلكرتوين	مع	جميع	اجلهات	احلكومية	يف	الدولة.	

• الرتكيز	على	التميز	املوؤ�ش�شي	وتطوير	الأداء	وفق	اأف�شل	املمار�شات	العاملية.	
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a االإدارة العليا للهيئة اأولت اهتمامًا كبريًا بتوعية مدراء وم�سريف املراكز وموظفيها ل�سمان اال�ستغلل االأمثل للموارد a جانب من اأحد االجتماعات التي ناق�ست منجزات الهيئة يف جمال تطوير مواردها الب�سرية

Y د- إدارة الموارد

ي�ستمل عن�سر اإدارة املوارد �سمن منظومة احلوكمة املوؤ�س�سية يف هيئة االإمارات للهوية 
على ق�سمني هما: املوارد الب�سرية واملوارد املالية واالأ�سول.

الموارد البشرية �
• تطوير	�شيا�شة	لجتذاب	الكفاءات	الب�شرية	املواطنة	وتكرمي	املوظفني	املتميزين.	
• تطوير	اأنظمة	حتافظ	على	املوارد	الب�شرية	احلالية	و	تدعم	�شيا�شات	وخطط	التوطني.	
• عقد	دورات	تخ�ش�شية	لرفع	ثقافة	املوظفني	يف	كافة	املجالت.	
• توفري	حوافز	مالية	للمتفوقني	واملوظفني	الراغبني	با�شتكمال	درا�شتهم.	

الموارد المالية واألصول �
• اإعداد	لوائح	ت�شمن	ال�شتغالل	الأمثل	ملوارد	الهيئة	باأعلى	درجة	من	الكفاءة.	
• تطوير	الأنظمة	املحو�شبة	بالهيئة	وربط	كافة	الأن�شطة	مع	بع�شها	البع�ش.	
• اإجراء	درا�شات	جدوى	اقت�شادية	دورية	لتنمية	الإيرادات	وتر�شيد	الإنفاق.	
• ح�شر	ممتلكات	الهيئة	والتاأمني	عليها	وال�شتفادة	من	طاقتها	الإنتاجية.	
• ا�شتخدام	و�شائل	رقابة	حديثة	على	ممتلكات	الهيئة	وعلى	عمل	املوظفني	يف	املراكز.	
• ا�شتخدام	املوازنة	ال�شفرية	يف	تقدير	اإيرادات	ونفقات	الهيئة	كاأداة	تخطيط.	
• النتهاء	من	اإعداد	احل�شابات	اخلتامية	يف	مواعيدها	املحددة.	
• التحول	لنظام	ال�شتحقاق	يف	اإعداد	احل�شابات	اخلتامية	للهيئة.	

Y ج- إدارة المخاطر

• تطبيق	معايري	اجلودة	يف	اأمن	املعلومات،	وجتديد	�شهادة	الأيزو		
.)ISO:27001:2005(

• و�شع	منهجية	لتقييم		واإدارة	املخاطر	وحتديد	اإجراءات	تنفيذها.	
• و�شع	منهجية	لقيا�ش	فاعلية	ال�شوابط	الأمنية	ومراجعة	خطة	تقييم	املخاطر	�شنويًا.	
• و�شع	خطة	طوارئ	ل�شتمرارية	الأعمال	وتنفيذ	خطة	نظام	ال�شجل	ال�شكاين.	
• تطوير	اأنظمة	ولوائح	و�شيا�شات	واإجراءات	تنظيمية	متنع	وقوع	املخاطر.	
• توثيق	وتتبع	احلوادث	الأمنية	ونقاط	ال�شعف	مبا	يحول	دون	تكرارها.	
• �شمان	فاعلية	عملية	الن�شخ	الحتياطي	الدوري	لكافة	اأنظمة	الت�شغيل.	
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a  مراجعة داخلية دقيقة حل�سابات الهيئة بالتعاون مع االإدارة املالية a  سكل التدقيق الداخلي اأحد اأهم عنا�سر احلوكمة املوؤ�س�سية يف الهيئة�

• التاأكد	من	عر�ش	املوازنة	التقديرية	على	اجلهات	املخت�شة	قبل	اعتمادها.	
• الرقابة	على	ا�شتخدام	العتمادات	املالية	ب�شورة	�شحيحة	وعدم	جتاوزها.	
• اللتزام	بالقوانني	والأنظمة	واللوائح	وال�شيا�شات	والقرارات	ال�شادرة	عن	الإدارة	

• التاأكد	من	اللتزام	بالقوانني	والأنظمة	واللوائح	والقرارات	التنظيمية.	
• اإ�شدار	كتب	ر�شمية	لالإدارات	عند	اكت�شاف	مخالفات	ملعاجلة	الأمر	مبا�شرة.	
• الرقابة	على	احل�شابات	اخلتامية	

• اإجراء	مراجعة	احل�شابات	اخلتامية	للهيئة	يف	نهاية	العام،	ومعاجلة	املالحظات		
املكت�شفة	مع	الإدارة	املالية،	واإعداد	عر�ش	للبيانات	املالية	على	النحو	التايل:

بيانات الدخل:
1-	بيان	قيمة	الإيرادات	الفعلية	يف	نهاية	العام	باملقارنة	مع	العام	ال�شابق،	ومقارنتها	

باملقدر	حت�شيله،	وبيان	قيمة	الزيادة	اأو	النق�ش	واأ�شباب	ذلك.
2-	بيان	قيمة	النفقات	الفعلية	يف	نهاية	العام	باملقارنة	مع	العام	ال�شابق،	ومقارنتها	
مع	املقدر	اإنفاقه	وقيمة	الزيادة	اأو	النق�ش	على	م�شتوى	كل	جمموعة	واأ�شباب	

ذلك.
املركز املايل: 

)الأر�شدة(	 الأ�شول	 قيمة	 مت�شمنة	 العام	 نهاية	 يف	 املايل	 املركز	 قائمة	 عر�ش	
واخل�شوم	)الأر�شدة	الذاتية(	باملقارنة	مع	العام	ال�شابق	للوقوف	على	تطور	املركز	

املايل	للهيئة.

Y هـ- الثقافة المؤسسية

• تعزيز	ثقافة	املوظفني	عن	طريق	التحديث	اليومي	ملوقع	الهيئة	الإلكرتوين.	
• تعزيز	ثقافة	موظفي	الهيئة	ب�شاأن	الأنظمة	واللوائح	والإجراءات	الداخلية.	
• تطبيق	ثقافة	عدم	تعار�ش	امل�شالح	لدى	الإدارة	العليا	بالهيئة.	
• تعزيز	ثقافة	احلر�ش	على	املال	العام	وتر�شيد	النفقات.	
• تعزيز	التعاون	وتبادل	املعرفة	وعقد	ال�شراكات	مع	اجلهات	الرائدة	بالدولة.	
• ن�شر	ثقافة	العمل	بروح	الفريق	ووفق	القيم	ال�شرتاتيجية.	

Y و - التدقيق الداخلي

ي�شتمل	عن�شر	التدقيق	الداخلي	�شمن	منظومة	احلوكمة	املوؤ�ش�شية	يف	هيئة	الإمارات	للهوية	
على	التدقيق	املايل	والإداري	والقانوين	واأمن	املعلومات.

• تطوير	الأنظمة	واللوائح	والقرارات	التنظيمية	
• حتديث	وتطوير	لئحة	املوارد	الب�شرية	وتعديل	لئحة	امل�شرتيات.	
• اإ�شدار	القرارات	التنظيمية	املن�شو�ش	عليها	يف	لئحة	امل�شرتيات	واملوارد	الب�شرية.	
• تطبيق	املوازنة	التقديرية	للهيئة	

• التاأكد	من	مدى	دقة	تقديرات	الإيرادات	والنفقات.	
• التاأكد	من	تقدير	تكلفة	كل	ن�شاط	وبرنامج	وهدف	ا�شرتاتيجي	ب�شورة	�شحيحة.	
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a الهيئة طبقت العديد من امل�ساريع الهادفة لرت�سيد االإنفاق a حتر�س الهيئة على توفري كافة امل�ستندات املطلوبة من مدقق احل�سابات اخلارجي التزاما بال�سفافية

• اجتماعات	جمل�ش	الإدارة	واللجنة	التنفيذية	
• وجلنته		 الإدارة	 جمل�ش	 لجتماعات	 العامة	 احلوكمة	 مببادئ	 اللتزام	 من	 التاأكد	

التنفيذية.
• واللجنة		 الإدارة	 جمل�ش	 قرارات	 بتطبيق	 التنفيذية	 الإدارة	 التزام	 من	 التاأكد	

التنفيذية.
• التاأكد	من	التزام	جمل�ش	الإدارة	واللجنة	التنفيذية	باخت�شا�شاتهما	املحددة	يف		

قانون	اإن�شاء	الهيئة	ويف	قرار	ت�شكيل	اللجنة	التنفيذية.

Y ز - التدقيق الخارجي على الحسابات

حتر�ش	الإدارة	على	التن�شيق	مع	مدققي	احل�شابات	اخلارجي	)KPMG(	وديوان	املحا�شبة،	
وتوفري	كافة	امل�شتندات	املطلوبة	من	قبلهم،	والرد	على	ا�شتف�شاراتهم	وعلى	التقارير	الواردة	

منهم،	ومعاجلة	املالحظات	الواردة	فيها	اأول	باأول.

• التقارير	ال�شادرة	عن	الإدارة	
• اإعداد	التقارير	اخلا�شة	بالبيانات	املالية	اخلتامية.	
• اإعداد	تقرير	عن	تكلفة	اإ�شدار	بطاقة	الهوية.	
• اإعداد	تقارير	عن	تنفيذ	املوازنة	التقديرية	للهيئة.	
• اإعداد	التقرير	ال�شنوي	لالإدارة	العليا	وغريها	من	التقارير.	

• تر�شيد	الإنفاق	وتنمية	الإيرادات	
• اأطلقت	الهيئة	عدة	م�شاريع	بهدف	تنمية	اإيراداتها	)اإطالق	ال�شتمارة	الإلكرتونية		

اجلديدة(.
• طبقت	الهيئة	العديد	من	امل�شاريع	بهدف	تر�شيد	اإنفاقها	)ت�شليم	بطاقات	الهوية(.	

• نظام	اأمن	املعلومات	
املعلومات	 اأمن	 �شيا�شات	 كافة	 على	 ودورية	 دائمة	 رقابة	 اإجراء	 على	 الهيئة	 حتر�ش	

وعلى	م�شتوى	كافة	قطاعاتها.
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a الهيئة حتر�س على دعم موظفيها من ذوي االحتياجات اخلا�سة واالرتقاء مب�ستوى متيزهم a %99 حققت الهيئة اأعلى معدل للتوطني يف الدولة وبن�سبة

مشروع تطوير الخدمات المؤسسية �

وا�شلت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	جهودها	الهادفة	للنهو�ش	مبواردها	الب�شرية	
هدف	 بو�شفهم	 ملوظفيها	 واحلوافز	 اخلدمات	 اأف�شل	 وتوفري	 وقدراتها،	 معارفها	 وتعزيز	
التطوير	وو�شيلته.	واأطلقت	الهيئة	يف	هذا	الإطار،	عددًا	من	امل�شاريع	واملبادرات	اجلديدة،	كما	

ا�شتكملت	حتديث	وتطوير	م�شاريعها	القائمة.
وفيما	يلي	نبذة	عن	اأبرز	منجزات	الهيئة	على	م�شتوى	م�شاريع	تطوير	اخلدمات	املوؤ�ش�شية:

Y أ- حركة التوطين والتعيينات والترقيات

• حتقيق	اأعلى	معدل	توطني	يف	الدولة	بن�شبة	%99.		
• احتالل	املركز	الأول	يف	التوطني	اإلى	جانب	برنامج	ال�شيخ	زايد	لالإ�شكان.	
• ارتفاع	عدد	موظفي	الهيئة	اإلى	)693(	موظفًا	وموظفة.	
• تعيني	)169(	موظفًا	وموظفة	خالل	العام	2012.	
• ترقية	)151(	موظفًا	وموظفة.	
• ارتفاع	معدلت	الر�شا	الوظيفي	اإلى	%79.5.	
• ن�شبة	الدوران	الوظيفي	مل	تتعد	%5.	
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a  نظمت الهيئة العديد من االجتماعات ملناق�سة تطوير عملياتها امل�ساندة وموا�سلة متيزها املوؤ�س�سي a  اهتمت االإدارة العليا للهيئة بتطوير خدماتها الداخلية وتوفري اجلو املثايل ملوظفيها

• تطوير	عملية	اإعداد	املوازنة	وقفل	احل�شابات	اخلتامّية	والربط	الفّعال	مع	البنوك.	
• متكني	املوظفني	من	اإجناز	معامالتهم	ب�شكل	اآيل	ومراقبة	نظام	احل�شور	والن�شراف.	
• تخفي�ش	الكلفة	الت�شغيلية	و�شبط	الأداء	املايل	ورفع	الطاقة	الإنتاجية.	
• تقلي�ش	زمن	اإجناز	املعامالت	اليومية	واحلد	من	ا�شتخدام	الورق	والرتقاء	بخدمة		

املوردين.

تحديث األوصاف الوظيفية �

حّدثت	الهيئة	الأو�شاف	الوظيفية	لكافة	موظفيها	خالل	العام	2012	يف	�شوء	تعديل	هيكلها	
التنظيمي.	وحر�شت	على	اإ�شراك	املوظفني	يف	و�شع	وتعديل	اأو�شافهم	الوظيفية،	وذلك	يف	ظل	
�شيا�شة	التطوير	امل�شتمر	التي	تنتهجها	الهيئة	بهدف	رفع	الكفاءة	الت�شغيلية،	وحتقيق	التكامل	

يف	منظومة	اإدارة	الهوية،	وال�شتفادة	املثلى	من	املوارد	الب�شرية.

الموازنة الصفرية �

• درهم.		 مليار	 	1.132 بنحو	 	2012 املالية	 لل�شنة	 الهيئة	 وم�شروفات	 اإيرادات	 قّدرت	
يف	حني	بلغت	قيمة	الإيرادات	الفعلية	للهيئة	1.58	مليار	درهم،	وبن�شبة	تنفيذ	بلغت	
140%،	مقابل	م�شروفات	فعلية	بنحو	1.02	مليار	درهم،	وبن�شبة	تنفيذ	بلغت	%90.

• نفذت	الهيئة	امليزانية	لل�شنوات	)2012-2011(.	
• حّدثت	الهيئة	منهجيات	ال�شوؤون	املالية	لت�شهيل	عملية	تطبيق	الإجراءات	الداخلية.		

Y ب - تطوير الخدمات الداخلية

طّورت	الهيئة	خدماتها	الداخلية	خالل	العام	2012	من	خالل	حتديث	لئحة	املوارد	الب�شرية	
ونظام	املوارد	املوؤ�ش�شية	والأو�شاف	الوظيفية	وتطبيق	املوازنة	ال�شفرية،	بالإ�شافة	اإلى	ت�شريع	

العمل	يف	م�شروع	اإن�شاء	مقر	جديد	للهيئة	وتطبيق	معايري	الأمن	وال�شالمة.
وفيما	يلي	نبذة	عن	اأبرز	املنجزات	على	م�شتوى	م�شاريع	تطوير	اخلدمات	الداخلية:

تحديث الئحة الموارد البشرية  �

• حّدثت	الهيئة	لئحة	املوارد	الب�شرية	واأ�شافت	عليها	مزايا	جديدة.	
• عّززت	الهيئة	ال�شعور	بال�شتقرار	الوظيفي	وا�شتقطبت	كفاءات	وطنية	جديدة.	
• ربطت	الهيئة	مزايا	املكافاآت	مب�شتويات	الأداء	والتميز	الوظيفي	ورفع	الإنتاجية.	
• اأ�شافت	الهيئة	)28(	مليون	درهم	على	موازنتها	التقديرية	كمزايا	ملوظفيها.	
• طبقت	الهيئة	لئحة	املوارد	الب�شرية	على	نظام	»اأوراكل«	وال�شيا�شات	الداخلية.	

� )ERP( تحديث نظام الموارد المؤسسية

فّعلت	الهيئة	نظام	املوارد	املوؤ�ش�شّية	خالل	العام	2012	يف	اإطار	�شعيها	لأمتتة	اإجراءاتها	ب�شكل	
وانطالقًا	 املوؤ�ّش�شي،	 التمّيز	 يف	 م�شريتها	 وموا�شلة	 امل�شاندة	 عملّياتها	 تطوير	 وبهدف	 كامل،	
من	حر�شها	على	تطبيق	اأحدث	املمار�شات	العاملّية	والرتقاء	بالأداء	املوؤ�ّش�شي	وتقدمي	اأف�شل	

اخلدمات	ملواردها	الب�شرية.	وقد	�شاهم	هذا	النظام	مبا	يلي:
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a امللتقى ال�سنوي لتكرمي املوظفني املتميزين a الهيئة �سّرعت وترية العمل الإجناز مقرها اجلديد يف مدينة خليفة اأ

انطالقًا	من	حر�شها	على	تقدير	جهود	مواردها	الب�شرية،	وك�شب	ر�شا	موظفيها	وتعزيز	روح	
النتماء	والولء	الوظيفي.	ومن	اأبرز	احلوافز	التي	وفرتها	الهيئة	ملوظفيها:

اأبناء	-	تذاكر	�شفر	-	مكافاآت	الأداء	املتميز	-	 بدل	طبيعة	عمل	-	عالوة	فنية	-	بدل	تعليم	
مكافاآت	املتفوقني	درا�شيًا	-	البتعاث	اإلى	احلج.

عدد المستفيدينتصنيف المكافآة
65اآداء فري�سة احلج

13مكافاآت ت�سجيعية للمتدربني ال�سيفيني
141االآداء املتميز )جائزة املدير العام(

75فرق العمل
3التفوق الدرا�سي

EFQM 4اجتياز دورة
30امل�ساركون يف جلنة املقيمني جلائزة دبي للتنمية الب�سرية

145�سرف حا�سب اآيل للموظفني الدار�سني
15م�سابقة القراآن الكرمي

6مكافاآة ل�سوؤون اأمن املنافذ
2طول اخلدمة 
27موظفو االأمن

إنشاء مقر للهيئة �

والهيكل	 ال�شفلي	 الطابق	 بناء	 عمليات	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأجنزت	
اخلا�ش	مببنى	القبة	�شمن	م�شروع	اإن�شاء	مقرها	الرئي�ش	مبدينة	خليفة	»اأ«	يف	اأبوظبي.	ويتوقع	

انتهاء	امل�شروع	خالل	العام	2014.
ومركز	 الإدارة	 مبنى	 على	 ي�شتمل	 وهو	 مربع.	 مرت	 	)11500( نحو	 امل�شروع	 م�شاحة	 وتبلغ	
	190 على	 يزيد	 ملا	 تت�شع	 مواقف	 جانب	 اإلى	 املتعاملني،	 خلدمة	 مركز	 اإلى	 اإ�شافة	 عمليات،	

�شيارة.

األمن والسالمة �

اأجنزت	الهيئة	خالل	العام	2012	�شيانة	اأنظمة	مكافحة	احلريق	يف	كافة	مراكز	الهيئة،	مبا	
خدمة	 مراكز	 و�شالمة	 اأمن	 �شروط	 ب�شاأن	 املدين	 للدفاع	 العامة	 الإدارة	 متطلبات	 مع	 يتوافق	

املتعاملني.

Y ج- نظام التحفيز والمكافآت

منحت	الهيئة	خالل	العام	2012	موظفيها	العديد	من	احلوافز،	واأ�شافت	)28(	مليون	درهم	
وذلك	 للتميز،	 العام	 املدير	 جائزة	 اأطلقت	 كما	 ملوظفيها.	 كمزايا	 التقديرية	 موازنتها	 على	
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a ........ a ........

الملتقى 
السنوي 

للموظفين 
وجائزة

المدير العام
اأطلقت هيئة االإمارات 
للهوية يف نهاية العام 

املدير  )جائزة   2011
العام للتميز(.  وجاء 

اإطلق هذه اجلائزة 
ال�سنوية يف اإطار حر�س 
�سعادة مدير عام الهيئة 

على تطوير منظومة 
التحفيز واملكافاآت التي 
تعتمدها الهيئة بهدف 

تعزيز ثقافة التميز 
والت�سجيع على االإبداع 

واالبتكار وم�ساعفة 
العطاء املهني، وبالتايل 

حتقيق االأهداف 
اال�سرتاتيجية للهيئة، 

وتطوير موؤ�س�سة خدمات 
مبعايري عاملية، و�سمان 
تقدمي اأرقى اخلدمات 

للمتعاملني.
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لقطات من امللتقى 
ال�سنوي وحفل 
جائزة املدير 
العام للتميز 
ل�سنة 2013 
التي �سهدت 
تكرمي املوظفني 
املتميزين خلل 
العام 2012
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قائمة الموظفين المتميزين المكرمين في دورة جائزة المدير العام الثانية

فئة جائزة المدير العام -  الوسام الذهبي

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فئة املديرينمدير اإدارة دعم مراكز الت�سجيلنا�سر اأحمد العبدويل1

فئة املديرينمدير اإدارة خدمة املتعاملنيهبة عبا�س حممد باحاج2

الفئة االإ�سرافيةم�سرف مركز راأ�س اخليمة للت�سجيلخديجة �سامل علي الطنيجي3

الفئة االإ�سرافيةم�سرف مركز راأ�س اخليمة للت�سجيلفاطمة اأحمد علي البلو�سي4

الفئة االإ�سرافيةاإداري تدقيق بياناتع�سه حديد حلوان ال�سقطري5

الفئة االإداريةاإدارة مراكز الت�سجيلتهاين عبد الرحمن الكثريي6

فئة امل�ست�سارين والوظائف التخ�س�سيةامل�ست�سار القانوينحممد حممود �سلتوت7

فئة امل�ست�سارين والوظائف التخ�س�سيةالتدقيق الداخليجهاد �سعث8

فئة امل�ست�سارين والوظائف التخ�س�سيةاأخ�سائي اأول جودةاأمين خمتار غنيم9

فئة امل�ست�سارين والوظائف التخ�س�سيةم�سوؤول االت�سال املجتمعي�سمري حماد10

فئة امل�ست�سارين والوظائف التخ�س�سيةمدير ومراقب م�ساريعرام غوبال11

فئة أفضل إنتاجية لموظفي التسجيل وتدقيق البيانات -  الوسام الذهبي

الفئةاإلدارةاالسمرقم

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإداري ت�سجيل اأولعمران يو�سف اأحمد اآل علي12

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإداري ت�سجيلخمي�س مبارك اإبراهيم13

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإداري ت�سجيل�سامل اأحمد �سعيد ح�سن الربيكي14

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإدارة مراكز الت�سجيل حممد �سيف املن�سوري15

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإداري ت�سجيلنونة خلفان �سامل16

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإداري ت�سجيل�سلمى مراد كرم حممد17

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإداري ت�سجيلرابعة حممد عبد ال�سمد18

اأعلى اإنتاجية تدقيقمراكز الت�سجيلاأ�سيلة را�سد اليماحي19

اأعلى اإنتاجية تدقيقمراكز الت�سجيل�سارة عبد اهلل الزيدي20

اأعلى اإنتاجية تدقيقمراكز الت�سجيلهناء علي الها�سمي21

فئة أفضل إنتاجية لموظفي التسجيل وتدقيق البيانات -  الوسام الفضي

الفئةاإلدارةاالسمرقم

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإدارة مراكز الت�سجيل )اإميا�س(خالد حممد احلمادي22

اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإدارة مراكز الت�سجيل )اإميا�س(حمد نا�سر ال�سكيلي23

اأعلى اإنتاجية تدقيقاإدارة مراكز الت�سجيلعبد اهلل حمد خامت24

اأعلى اإنتاجية تدقيقاإدارة مراكز الت�سجيلماجد علي اآل علي25

اأعلى اإنتاجية تدقيقاإدارة مراكز الت�سجيلعو�س حممد العامري26

فئة أفضل إنتاجية لموظفي التسجيل وتدقيق البيانات - الوسام البرونزي

الفئةاإلدارةاالسمرقم

 اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإدارة مراكز الت�سجيل )اإميا�س(عبري مبارك امل�سجري27

 اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإدارة مراكز الت�سجيل )اإميا�س(منى خمي�س الري�سي28

 اأعلى اإنتاجية ت�سجيل وب�سمةاإدارة مراكز الت�سجيل )اإميا�س(ابت�سام من�سور املعمري29

شهادات التقدير )فريق  جائزة الشيخ صقر للتميز الحكومي(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميمدير قطاع عمليات مركز الت�سجيلنا�سر املزروعي30

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميمدير اإدارة مراكز الت�سجيلاإ�سماعيل ف�سل اهلل ب�سوري31

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميمدير اإدارة دعم مراكز الت�سجيلنا�سر العبدويل32

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميمدير مركز راأ�س اخليمةاإ�سماعيل البلو�سي33

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميرئي�س ق�سم خدمات املراكزعمر املعمري34

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميم�سرف مركز راأ�س اخليمةفاطمة البلو�سي35

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميم�سرف مركز راأ�س اخليمةخديجة �سامل الطنيجي36

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي�سكرترية مركز راأ�س اخليمة للت�سجيلحنان اخلاطري37

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميم�سرف مركز اأم القيوينحنان اآل علي38

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومياإداري خدمة املتعاملنيحنان علي احلو�سني39

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميم�سرف تدقيق باالإنابةعلي عبيد اليماحي40

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومياإداري ت�سجيل اأولدالل ال�سحي41

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومياإداري ت�سجيل اأولعلياء اآل علي42

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومياإداري ت�سجيل اأولاأمل قا�سم43

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميمركز راأ�س اخليمة للت�سجيلجا�سم ال�سام�سي44

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكوميمركز راأ�س اخليمة للت�سجيل�سما املناعي45

فريق جائزة ال�سيخ �سقر للتميز احلكومياإدارة تقنية املعلومات�سامر ال�سك�سك46

الموظفين المتميزين  )الجائزة التقديرية – وسام التقدير(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فئة اجلائزة التقديريةمدير مكتب �سعادة املدير العامعبداهلل اليماين47

فئة اجلائزة التقديريةفني خدمات تقنيةخالد عبداهلل خليل العبادلة48

فئة اجلائزة التقديرية�سكرتري اأول قطاع عمليات مراكز الت�سجيل�ساحلة املنهايل49

فئة اجلائزة التقديريةاإداري خدمة املتعاملني - مكّلفزينب احلو�سني50

فئة اجلهود االإبداعيةاإداري ت�سجيل اأولنادية ح�سن حممد مطر51

فئة اجلهود االإبداعيةاإداري ت�سجيلخالد االأمريي52
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شهادات التقدير )فريق سفراء الموارد البشرية(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمديرة اإدارة الدعم اال�سرتاتيجي والتميز املوؤ�س�سيخولة الطاير53

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز ال�سارقة للت�سجيلاإميان �سفوت54

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الفجرية للت�سجيلابت�سام اال�ستاد55

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الفجرية للت�سجيل�سيخة الظحناين56

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز ال�سارقة للت�سجيلحليمة العبدويل57

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الفجرية للت�سجيلراية الدرمكي58

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز عجمان للت�سجيلاأماين النعيمي59

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمراكز الغربية للت�سجيليعقوب احلمادي60

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز العني للت�سجيلميثاء الكعبي61

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الرا�سدية للت�سجيلموزة املن�سوري62

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الرب�ساء للت�سجيلعزيزة الدو�سري63

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز راأ�س اخليمة للت�سجيلاأمل قا�سم64

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز  راأ�س اخليمة للت�سجيللطيفة القا�سمي65

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الفجرية للت�سجيلفطيم الكندي66

فريق �سفراء املوارد الب�سريةقطاع اخلدمات املوؤ�س�سية وامل�ساندةفاطمة املنذري67

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز ال�سارقة للت�سجيلمرمي الزرعوين68

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز  راأ�س اخليمة للت�سجيلفاطمة البلو�سي69

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز ام القيوين للت�سجيلحنان اآل علي70

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز الكرامة للت�سجيلمنى خادم71

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز م�سفح للت�سجيلفاطمة احلمادي72

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز دملا للت�سجيلحممد خالد احلو�سني73

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز عجمان للت�سجيلمنى احلمادي74

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز  راأ�س اخليمة للت�سجيلعائ�سة علي �سالح ال�سحي75

فريق �سفراء املوارد الب�سريةمركز حنان اخلاطري76

مراكز التسجيل الموظفين المتميزين  )الجائزة التقديرية – وسام التقدير(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلنورة علي77

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلمنى عبدالرحمن78

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلخامت حمد ال�سقطري79

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلفي�سل �سامل80

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلعلي حديد81

مراكز التسجيل الموظفين المتميزين  )الجائزة التقديرية – وسام التقدير(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلحممد الطنيجي82

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلهيثم عبداهلل83

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلمرمي اإبراهيم84

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلوهيب اجل�سمي85

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلاإبراهيم احلمودي86

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلعبدالرحمن علي حممد احلمادي87

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيليو�سف احلمادي88

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلعبداهلل العبيديل89

فئة اجلائزة التقديريةمركز ال�سارقة للت�سجيلعلي اخلاطري90

فئة اجلائزة التقديريةمركز الذيد للت�سجيلاإميان القايدي91

فئة اجلائزة التقديريةمركز الذيد للت�سجيلعائ�سة حميد عبداهلل املزروعي92

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلتيه عتيج93

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلخالد الرئي�سي94

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلاأحمد ال�سحي95

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلفي�سل ال�سحي96

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلحمدة الهرموزي97

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلخليل النوبي98

فئة اجلائزة التقديريةمركز عجمان للت�سجيلحممد املرزوقي99

فئة اجلائزة التقديريةمركز اأم القيوين للت�سجيلعبداهلل بن فا�سل100

فئة اجلائزة التقديريةمركز اأم القيوين للت�سجيلعادل حمد101

فئة اجلائزة التقديريةمركز اأم القيوين للت�سجيلهدى اإبراهيم102

فئة اجلائزة التقديريةمركز الفجرية للت�سجيلخلود جمعة الكندي103

فئة اجلائزة التقديريةمركز  الفجرية للت�سجيلخالد البلو�سي104

فئة اجلائزة التقديريةمركز  الفجرية للت�سجيلعبدالرحمن البلو�سي105

فئة اجلائزة التقديريةمركز  الفجرية للت�سجيلفاطمة را�سد ال�سماحي106

فئة اجلائزة التقديريةمركز  الفجرية للت�سجيلاآمنة املطرو�سي107

فئة اجلائزة التقديريةمركز  الفجرية للت�سجيلحنان احلو�سني108

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيفريوز عمر اجلابري109

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيمرمي �سقر التميمي110

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيمنرية حممد البلو�سي111

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبي�سعيد اأحمد العبيديل112
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a دورات تدريبية على مدار العام نظمتها الهيئة ملوظفيها للرتقاء مبهاراتهم الوظيفية

Y د- التدريب ودعم التعّلم المستمر

مواردها	 يف	 لال�شتثمار	 الهادفة	 جهودها	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 كثفت	
الإبداع	 قيم	 وتعزيز	 امل�شتمر،	 التعلم	 على	 وت�شجيعهم	 الوظيفية،	 مهاراتهم	 وتطوير	 الب�شرية	
والبتكار	والثقة	وامل�شوؤولية	والعمل	بروح	الفريق.	وتركزت	هذه	اجلهود	على	م�شتوى	التدريب	

والتطوير	املنهجي	ومن	خالل	مبادرة	»امل�شتثمرون	يف	املوارد	الب�شرية«.

التدريب والتطوير �

نفذت	الهيئة	)65(	دورة	تدريبية	جلميع	فئاتها	الوظيفية	)القيادية	-	الإ�شرافية		-	التنفيذية	
-	التخ�ش�شية(	خالل	العام	2012،	ا�شتفاد	منها	)359(	متدربًا.	كما	خ�ش�شت	بندًا	ماليًا	
علمي	 موؤهل	 على	 موظفًا	 	)28( وح�شل	 العلمي،	 حت�شيلهم	 موا�شلة	 على	 موظفيها	 لت�شجيع	

اأعلى	اأثناء	خدمتهم	يف	الهيئة	خالل	2012.

عدد الساعات التدريبيةعدد المتدربينالفئة
297القيادية

511229االإ�سرافية
48310347التنفيذية

27763التخ�س�سية

مراكز التسجيل الموظفين المتميزين  )الجائزة التقديرية – وسام التقدير(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيعبداهلل حممد ال�سحي113

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبياإبراهيم اأحمد املن�سوري114

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيلطيفة �سعيد الكتبي115

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيمنى عمر العوبثاين116

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبي�سميحة اأحمد العفيفي117

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيجنلء �سلطان ال�سعيبي118

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة اأبوظبيحامد �سامل اجلابري119

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلدالل مبارك الكتبي120

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلب�سمة عبداهلل العمادي121

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلموزة را�سد الظاهري122

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلاأحمد �سيف البلو�سي123

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلاآمنة را�سد الدرمكي124

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلفاطمة جمعة الكتبي125

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيل�سامل اأحمد الربيكي126

فئة اجلائزة التقديريةمركز العني للت�سجيلفهد �سويد ال�سعيدي127

فئة اجلائزة التقديريةمراكز املنطقة الغربيةمدية حممد الظاهري128

فئة اجلائزة التقديريةمراكز املنطقة الغربيةجا�سم حممد احلو�سني129

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة دبييو�سف علي عي�سى اأحمد احلمادي130

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة دبي�سيخة �سيف العليلي131

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة دبيحماد املعمري132

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة دبياأحمد اجلناحي133

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة دبيموزة �سوار134

فئة اجلائزة التقديريةمراكز منطقة دبيخمي�س اأحمد مبارك135

فئة اجلائزة التقديريةمراكز راأ�س اخليمةعبدالرحمن جا�سم اجللف136

فئة اجلائزة التقديريةمراكز راأ�س اخليمةعبداهلل ح�سن الكمايل137

خدمات مراكز التسجيل الموظفين المتميزين  )الجائزة التقديرية – وسام التقدير(

الفئةاإلدارةاالسمرقم

فئة اجلائزة التقديريةخدمات املراكزعمر املعمري138

فئة اجلائزة التقديريةخدمات املراكزنا�سر الري�سي139

فئة اجلائزة التقديريةخدمات املراكزخمي�س ال�سويدي140

فئة اجلائزة التقديريةخدمات املراكزعبد ال�سلم الفهدي141
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a  اإحدى ور�س العمل التي نظمتها الهيئة يف اإطار حر�سها على تطوير موؤ�س�سة خدمات مبعايري عاملية a »عدد من اأع�ساء فريق »امل�ستثمرون يف املوارد الب�سرية

مشروع تطوير الجودة والتميز �

و�شهادات	 التميز	 جوائز	 من	 	2012 العام	 خالل	 ر�شيدها	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 �شاعفت	
اجلودة	 تقييم	 موؤ�ش�شات	 من	 العديد	 اعرتاف	 متثل	 التي	 املرموقة	 والعاملية	 املحلية	 اجلودة	
والتميز	املوؤ�ش�شي	املرموقة	يف	الدولة	وخارجها	باأداء	واإجنازات	الهيئة،	والتي	تعك�ش	جميعها	
�شعي	الهيئة	الدوؤوب	وحر�شها	على	تطوير	موؤ�ش�شة	خدمات	مبعايري	عاملية	قائمة	على	الأداء	

املتميز.
وفيما يلي ملحة على اأبرز م�ساريع ومبادرات الهيئة يف جمال اجلودة والتميز:

• اإدارة	الأداء	

• اإدارة	العمليات	

• دليل	خدمة	املتعاملني	

• نظام	املقرتحات	الإلكرتوين	

• اجلمعيات	العلمية	

• مكتبة	التميز	

المستثمرون في الموارد البشرية �

هيئة	 تديره	 الذي	 الب�شرية«،	 املوارد	 يف	 »امل�شتثمرون	 م�شروع	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 تبّنت	
»امل�شتثمرون	يف	املوارد	الب�شرية«	التابعة	للجنة	الربيطانية	للتوظيف	واملهارات،	وذلك	انطالقًا	
من	حر�ش	الهيئة	على	ال�شتثمار	يف	تطوير	وتعزيز	مكانة	ومهارات	مواردها	الب�شرية	وم�شاعفة	
الرتكيز	على	 بفعالية	من	خالل	 التغيري	 واإدارة	 الب�شري	 املال	 راأ�ش	 ال�شتثمار	يف	 العائد	على	
دور	الفرد	وم�شاندته	لتحقيق	اأهدافه	واأهداف	الهيئة،	والرتكيز	على	متطلبات	التعلم	والتطور	

للموظفني،	و�شول	اإلى	رفع	درجة	ر�شا	املوظفني	وتطوير	مهاراتهم	وحت�شني	الإنتاجية.
وقد اأ�سهم م�سروع امل�ستثمرون يف املوارد الب�سرية يف اإجناز ما يلي: 

• حتقيق	م�شتهدفات	الهيئة	اخلا�شة	مبجل�ش	الوزراء	وباملوارد	الب�شرية.	
• حتديث	الو�شف	الوظيفي	لكافة	الوظائف	بالهيئة.	
• مراجعة	وتطوير	منهجيات	املوارد	الب�شرية	واإعادة	تعميمها	ب�شكل	مخت�شر	وب�شيط.	
• اإ�شدار	الدليل	التعريفي	للموظف	اجلديد.	
• برنامج	»تطويري	م�شوؤوليتي«.	
• اإطالق	م�شابقات	وفعاليات	لتعزيز	الثقافة	املوؤ�ش�شية.	
• اإ�شدار	كتيب	تعريفي	وتنظيم	ور�ش	توعوية.	
• اإعداد	ا�شرتاتيجية	تدريب	وتطوير	تتوافق	مع	معايري	هيئة	املوارد	الب�شرية	الحتادية.	
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Y إدارة األداء

والت�شغيلية	ومراقبة	 تنفيذ	خططها	ال�شرتاتيجية	 للهوية	على	متابعة	 الإمارات	 حتر�ش	هيئة	
موؤ�شرات	 قيا�ش	 على	 الرتكيز	 خالل	 من	 وعملياتها،	 التنظيمية	 وحداتها	 كافة	 اأداء	 وتطوير	
الأداء	ال�شرتاتيجية	وموؤ�شرات	الأداء	الت�شغيلية	وعمليات	التدقيق	الداخلي	واخلارجي،	وفقًا	
لنظام	اإدارة	اأداء	حكومة	دولة	الإمارات	»اأداء«	الذي	و�شعه	مكتب	رئا�شة	جمل�ش	الوزراء	املوقر.
ويو�شح	اجلدولن	التاليان	موؤ�شرات	الأداء	ال�شرتاتيجية	والت�شغيلية	ون�شب	الإجناز	املحققة	يف	

عمليات	الهيئة	منذ	اإطالق	اخلطة	ال�شرتاتيجية	2013-2010.

يفوق املستهدف بكثير            يعادل املستهدف أو يفوقه قليالً            أقل من املستهدف بقليل            أقل من املستهدف بكثير يفوق املستهدف بكثير            يعادل املستهدف أو يفوقه قليالً            أقل من املستهدف بقليل            أقل من املستهدف بكثير

اجلهة امل�سوؤولةاحلالةالقيمة املحققةامل�ستهدفموؤ�سر االأداء اال�سرتاتيجيالهدف اال�سرتاتيجي

الت�سجيل واملحافظة
على �سجل �سكاين

دقيق و�سامل وحديث

معدل القدرة اال�ستيعابية اليومية للت�سجيل 
مراكز الت�سجيل=25.50026.350يف مراكز الت�سجيل والطب الوقائي 

ن�سبة ا�ستكمال املواطنني الذين مت ت�سجيلهم 
ال�سجل ال�سكاين=96.39%90%يف ال�سجل ال�سكاين

ال�سجل ال�سكاين=89.32%70%ن�سبة الوعي العام عن وظائف بطاقة الهوية 

ال�سجل ال�سكاين=98%95%ن�سبة دقة الب�سمات يف ال�سجل ال�سكاين 

ن�سبة ا�ستكمال املقيمني الذين مت ت�سجيلهم 
ال�سجل ال�سكاين=97.55%85%يف ال�سجل ال�سكاين

معدل الت�سجيل اليومي للمقيمني يف ال�سجل 
ال�سجل ال�سكاين=14.00020.370ال�سكاين

ال�سجل ال�سكاين=95.87%90%ن�سبة دقة البيانات يف ال�سجل ال�سكاين 

بناء موؤ�س�سة خدمات 
تركز على حتقيق 

االأهداف واالرتقاء 
بخدمة املتعاملني مع 

توفري اخلدمات الداخلية 
القائمة على االأداء 

املتميز

ن�سبة حتقيق االإيرادات ح�سب امليزانية 
ال�سوؤون املالية=188.5%100%املعتمدة

املوارد الب�سرية=100%100%ن�سبة التوطني 

املوارد الب�سرية=5.47%5%معدل الدوران الوظيفي للمواطنني

ن�سبة ر�سا ال�سركاء اخلارجيني عن عمليات 
تبادل املعلومات واخلدمات االإلكرتونية 

املطبقة 
%75%87.50=

االت�ساالت 
ونظم املعلومات

تطوير بنية حتتية 
اآمنة ومتكني تبادل 

البيانات واإجراء عمليات 
اال�ستعلم/ التحديث

ن�سبة جاهزية البنية التحتية االآمنة 
=60%73%لتبادل البيانات 

االت�ساالت 
ونظم املعلومات

جعل بطاقة الهوية 
البطاقة االأكرث قيمة 

واأهمية يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة

ن�سبة ال�سراكات و مذكرات التفاهم املربمة / 
=91.67%43%االإجمايل املخطط لها �سنويا

التخطيط 
واجلودة

اجلهة امل�سوؤولةاحلالةالقيمة املحققةامل�ستهدفموؤ�سر االأداء الت�سغيلياملبادرات اال�سرتاتيجية

تقدمي اخلدمات اللزمة 
الإعداد واإدارة اأنظمة 

وعمليات الت�سجيل

مراكز الت�سجيل=33عدد مراكز الطب الوقائي املفعلة 

درا�سة و اعادة هند�سة االإجراءات لغر�س 
=7%100%توحيدها )م�سروع اال�ستمارة املوحدة( 

االت�ساالت 
ونظم املعلومات

ن�سبة املواطنني الذين جددوا بطاقة 
ال�سجل ال�سكاين=98.42%95%الهوية/اإجمايل العدد املتوقع 

ن�سبة ال�سكاوي التي مت حلها �سمن الوقت 
مراكز الت�سجيل=79%80%املحدد / العدد الكلي من ال�سكاوي

مراكز الت�سجيل=86.46%75%ن�سبة امللحظات التي مت حلها �سمن الوقت املحدد

املعدل االأق�سى من الطاقة اال�ستيعابية 
=22.00022.000اليومية الأنظمة الت�سجيل

االت�ساالت 
ونظم املعلومات

ن�سبة ر�سا املتعاملني الداخليني عن اأداء 
=76.37%80%نظام الت�سجيل

االت�ساالت 
ونظم املعلومات

ن�سبة املعاملت العالقة للتعديل يف مكتب 
التدقيق )من اإجمايل املعاملت التي مت 

مراجعتها يف الف�سل(
%1.5% ال�سجل ال�سكاين=0.54 

ن�سبة البطاقات املرجتعة من قبل العميل 
%من اإجمايل البطاقات املنتجة  0.45% ال�سجل ال�سكاين=1.32 

ن�سبة البطاقات الت�سنيعية املرفو�سة / 
%اإجمايل البطاقات املنتجة  0.5% ال�سجل ال�سكاين=1.28 

ن�سبة البطاقات املرفو�سة / اإجمايل 
%البطاقات املنتجة  1.5% ال�سجل ال�سكاين=2.62 

توفري اإمكانية الو�سول 
املعتمدة لبيانات ال�سجل 

ال�سكاين

احلد االأدنى من التقارير االإح�سائية 
ال�سجل ال�سكاين=44املعدة �سهريا

=99.18%99.99%ن�سبة توفر منظومة الت�سجيل
االت�ساالت 

ونظم املعلومات

تنفيذ م�سروع دعم 
احلكومة االإلكرتونية

ن�سبة اإجناز م�سروع الهوية الرقمية )ا�سدار 
=NANAال�سهدات الرقمية( 

االت�ساالت 
ونظم املعلومات

زيادة قابلية اال�ستخدام 
اليومي لبطاقة الهوية

عدد اجلهات التي تطلب بطاقة الهوية 
ال�سجل ال�سكاين=99كوثيقة ر�سمية/املخططة

اإعداد وتنفيذ خطة 
االت�سال والت�سويق 

املجتمعي

عدد االأن�سطة، الفعاليات، املحاور املنفذة من 
=840خطة االت�سال املجتمعي والت�سويقي

االت�سال احلكومي 
واملجتمعي

=100%100%عدد امل�ساركات املجتمعية املنجزة
االت�سال احلكومي 

واملجتمعي

اأنظمة داخلية متكاملة

ق�سم اخلدمات=89%80%ن�سبة ر�سا املتعاملني عن اخلدمات

ق�سم امل�سرتيات=153معدل الوقت امل�ستغرق الجناز املناق�سات 

ق�سم امل�سرتيات=74معدل الوقت امل�ستغرق الجناز املمار�سات )االأيام(

معدل الفرتة الزمنية لت�سوية االلتزامات 
ال�سوؤون املالية=107املالية للمتعاملني  اخلارجني

عدد االأيام املطلوبة الإقفال احل�سابات كل 
ال�سوؤون املالية=1313ثلثة �سهور 

�سيا�سات وعمليات فعالة

ن�سبة االإدارات  التي مت قيا�سها من خلل  
التخطيط واجلودة=100%100%تنفيذ اال�سرتاتيجية

ن�سبة  امل�ساريع التي مت ح�سرها يف اخلطة 
التخطيط واجلودة=100%100%اال�سرتاتيجية

تطوير املوظفني

التخطيط واجلودة=626معدل االقرتاحات املقدمة لكل 100 موظف

التخطيط واجلودة=50%35%ن�سبة االقرتاحات املطبقة/ املطروحة

التخطيط واجلودة=2936معدل ال�ساعات التدريبية 

املوارد الب�سرية=75%25%ن�سبة املتدربني 
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a  اإحدى ور�س العمل التي نظمتها الهيئة يف اأحد مراكزها لتعريف املوظفني مبعايري  اإدارة اجلودة a ركزت االإدارة العليا للهيئة يف جميع لقاءاتها مع املوظفني على اأهمية حتقيق ر�سا املتعاملني وتلبية توقعاتهم

Y آيزو إدارة الجودة

	،)2008:9001 اإدارة	اجلودة	)الأيزو	 الدولية	لنظام	 الهيئة	على	�شهادة	املطابقة	 حافظت	
27001(،	اللتني	متنحهما	الهيئة	الربيطانية	للمقايي�ش،	وذلك	نتيجة	 وعلى	�شهادة	)الأيزو	

التزام	الهيئة	مبطابقة	اأنظمة	عملها	مع	معايري	اإدارة	اجلودة	العاملية.

Y نظام المقترحات اإللكتروني للموظفين

اإلكرتونيًا	لتلقي	وتقييم	واإدارة	مقرتحات	املوظفني	 2012	نظامًا	 اأتاحت	الهيئة	خالل	العام	
ومكافاأة	اأ�شحاب	املقرتحات	الإبداعية	واملبتكرة.	وا�شتقطب	النظام	اأكرث	من	)961(	مقرتحًا	

خالل	عام	واحد،	وبزيادة	بلغت	10	اأ�شعاف	عدد	املقرتحات	املقدمة	يف	العام	2011.
وقد اأ�سهم تطبيق نظام املقرتحات مبا يلي:

• تعزيز	التوا�شل	التفاعلي	بني	املوظفني	والإدارات.	
• رفع	م�شتوى	كفاءة	العمل	وزيادة	الإنتاجية.	
• تعزيز	روح	الإبداع	واجلوانب	املعنوية	لدى	املوظفني.			
• تعزيز	م�شاركة	املوظف	يف	التخطيط	وحتديد	منهجيات	العمل.	
• التخل�ش	من	الهدر	يف	العمليات	وتوفري	النفقات.	
• زيادة	فر�ش	الأمان	وحت�شني	جودة	املنتجات	املقدمة	للمتعاملني.	
• تعزيز	العمل	بروح	الفريق	من	خالل	تقدمي	املقرتحات	اجلماعية.	
• اإطالق	العنان	ملمار�شة	الع�شف	الذهني	لتوليد	اأفكار	مبتكرة.	

Y إدارة العمليات

من	 وذلك	 عملياتها،	 جميع	 وكفاءة	 فعالية	 زيادة	 بهدف	 العمليات	 اإدارة	 نظام	 الهيئة	 طّورت	
خالل	التحديث	امل�شتمر	لت�شاميم	عملياتها	الرئي�شية	واملُ�شاِندة	وتوثيقها	ب�شكل	دائم،	والتاأكد	
من	تطبيق	اآلياتها	وتطويرها	ب�شكل	م�شتمر،	ومن	ثم	قيا�ش	اأثر	هذا	التطبيق	يف	الرتقاء	باأداء	
هذه	العمليات	وكفاءتها	وفاعليتها	و�شفافيتها،	وتطوير	اخلدمات	مبا	يلبي	احتياجات	املتعاملني	

وتوقعاتهم،	وفيما	يلي	ملحة	على	اأبرز	نتائج	تطبيق	هذا	النظام:
• احلد	من	ازدواجية	وتداخل	عمليات	واإجراءات	الهيئة.	
• تب�شيط	العمليات	الرئي�شية	وامل�شاندة	يف	الهيئة	ب�شكل	م�شتمر.	
• ال�شتغالل	الأمثل	جلميع	موارد	الهيئة	من	خالل	زيادة	كفاءة	العمليات.	
• �شمان	�شفافية	العمليات	الداخلية	واخلارجية	يف	تقدمي	اخلدمات.	
• رفع	درجة	ر�شا	املتعاملني	اخلارجيني	عن	اأداء	الهيئة	وخدماتها.	
• رفع	درجة	ر�شا	املوظفني	عن	اخلدمات	الداخلية	للهيئة.	

Y دليل خدمة المتعاملين

املعلومات	 اإلى	 الو�شول	 ي�شهل	 املتعاملني	 خلدمة	 دلياًل	 	2012 العام	 خالل	 الهيئة	 اأ�شدرت	
والفاعلية	 بال�شفافية	 ومتّيزها	 اخلدمات	 جودة	 و�شمان	 الهوية،	 بطاقة	 باإ�شدار	 املتعلقة	
وتقدميها	يف	الأوقات	املحددة.	وقد	ح�شلت	الهيئة	على	�شهادة	)TICSS(	التي	متنحها	الهيئة	
الربيطانية	للمقايي�ش،	واخلا�شة	مبوا�شفة	خدمة	املتعاملني	العاملية	بن�شبة	عالية	تناهز	%82.
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a مكتبة التميز توثق االإجنازات التي حققتها الهيئة من بحوث وتقارير وكتب ودرا�سات وجوائز

Y مكتبة التميز 

�شاعفت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	اهتمامها	مبكتبة	التميز	عرب	توثيق	اإجنازات	
الهيئة	من	تقارير	وبحوث	ودرا�شات	وكتب	و�شهادات	وجوائز،	لتكون	مرجعًا	يحوي	»ق�ش�ش	

جناح«	الهيئة	يف	م�شريتها	نحو	التميز.
ومتّثل	املكتبة	التي	د�شنتها	الهيئة	يف	نهاية	العام	2011	مبقر	الإدارة	يف	اأبوظبي،	مرجعًا	علميًا	
لأ�شرة	الهيئة	لالرتقاء	بامل�شتوى	املعريف	وتعزيز	ثقافة	التميز	املوؤ�ش�شي،	حيث	ت�شم	اإلى	جانب	
منهجيات	الهيئة	وجتاربها	الناجحة،	مئات	الكتب	العلمية	واملوؤلفات	الرائدة	عامليًا	يف	جمالت	

التميز	املوؤ�ش�شي	واجلودة.

Y الجمعيات العلمية والمهنية

يف	 ا�شرتاكها	 من	 ال�شتفادة	 لهم	 تتيح	 معرفية	 بوابة	 ملوظفيها	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّفرت	
ع�شوية	عدد	من	املوؤ�ش�شات	العلمية	واملهنية	العاملية	املتخ�ش�شة	يف	جمالت	الإدارة	واجلودة	
الهوية	 باأنظمة	 العالقة	 ذات	 املجالت	 من	 وغريها	 املعلومات،	 وتكنولوجيا	 املوؤ�ش�شي	 والتميز	
لدى	 والعملية	 العلمية	 واملعارف	 اخلربات	 لتعزيز	 الهيئة	 جهود	 اإطار	 يف	 وذلك	 املتقدمة،	
موظفيها	وتنمية	قدراتهم	ال�شخ�شية،	من	خالل	القنوات	املختلفة	التي	توفرها	هذه	املوؤ�ش�شات	
املجالت،	 املعتمدة	يف	هذه	 التكنولوجية	 والتطبيقات	 العاملية	 املمار�شات	 اأف�شل	 على	 للتعرف	
مثل	م�شادر	املعرفة	الإلكرتونية،	ومواد	التدريب	والتعليم،	واملجالت	واملن�شورات	التخ�ش�شية،	
اإلى	 بالإ�شافة	 الإلكرتونية،	 التوا�شل	 �شبكات	 خالل	 من	 اآخرين	 اأع�شاء	 مع	 التوا�شل	 وفر�ش	

املوؤمترات	والندوات	التي	تنظمها	تلك	املوؤ�ش�شات.

خرباء 
اإدارة 

التغيري

جمموعة دبي للجودةاملوؤ�س�سة االأوروبية الإدارة اجلودة

اجلمعية الدولية لتطوير االأداء جمعية اإدارة املوارد الب�سريةجمعية التعليم املوؤ�س�سي

اجلمعية الربيطانية للحا�سوب

اجلمعية 
االأوروبية 

للبيانات 
احليوية

اجلمعية 
االأمريكية 

للجودة

 املوؤ�س�سات العلمية واملهنية التي ان�سمت اإليها الهيئة
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جائزة أفضل معيار لقياس أداء 
صفحات التواصل االجتماعي

شهادة المواصفات الدولية 
لخدمة المتعاملين

جائزة برنامج الشيخ صقر
للتميز الحكومي

توسيع نطاق أيزو أمن 
المعلومات

جائزة »االبتكار 
التكنولوجي والجودة«

شهادات الجودة وجوائز التميز �

التميز	 جوائز	 من	 مزيدًا	 ر�شيدها،	 اإلى	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأ�شافت	
تطلعات	 يلبي	 الذي	 التمّيز	 بتحقيق	 �شغفها	 من	 انطالقًا	 والعاملية،	 املحلية	 اجلودة	 و�شهادات	
2021،	ويحقق	طموحها	بالو�شول	اإلى	 القيادة	الر�شيدة	للدولة،	وين�شجم	مع	روؤية	الإمارات	

الريادة	يف	�شباق	التميز.	
وفيما يلي ملحة على اأبرز ما ح�سدته الهيئة من اجلوائز وال�سهادات:

الجائزة الماسية الدولية
لرضا المتعاملين

الجهة االتحادية المتميزة
)أقل من 900 موظف(

الجهة االتحادية المتميزة
في مجال فرق العمل

 الجهة االتحادية المتميزة
في مجال تقديم الخدمات

 الجهة االتحادية المتميزة
في مجال القيادة المؤسسية

أفضل برنامج تعريف 
بالهوية

الجائزة العالمية للتكنولوجيا 2012

أكبر قاعدة سجالت مدنية 
حيوية في العالم

أكبر بطاقة هوية
في العالم
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a  الهيئة فازت باأربعة من جوائز االإمارات للأداء احلكومي املتميز �سمن برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي

Y جائزة اإلمارات لألداء الحكومي المتميز

املتميز«	يف	 لالأداء	احلكومي	 الإمارات	 باأربع	جوائز	من	»جائزة	 للهوية	 الإمارات	 فازت	هيئة	
وزارة	 للتميز	احلكومي«	يف	حفل	نظمته	 ال�شيخ	خليفة	 »برنامج	 2012	�شمن	 الثانية	 دورتها	

وهي: �شوؤون	جمل�ش	الوزراء	باأبوظبي	يف	مايو	2012	
1-	اجلهة	الحتادية	املتميزة	يف	جمال	تقدمي	اخلدمات

2-	اجلهة	الحتادية	املتميزة	يف	جمال	القيادة	املوؤ�ش�شية

3-		اجلهة	الحتادية	املتميزة	)اأقل	من	900	موظف(

4-	اجلهة	الحتادية	املتميزة	يف	جمال	فرق	العمل	)فريق	النتخابات(

Y الجائزة الماسية الدولية لرضا المتعاملين

فازت	هيئة	الإمارات	للهوية	بـ»اجلائزة	املا�شية	الدولية	لر�شا	املتعاملني«	التي	متنحها	)اجلمعية	
الأوروبية	لبحوث	اجلودة(،	وذلك	يف	ختام	فعاليات	»املوؤمتر	الدويل	للجمعية	الأوروبية	لبحوث	

اجلودة«،	الذي	اأقيم	يف	العا�شمة	الإيطالية	روما	خالل	�شهر	يونيو	2012.
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a جائزة اأف�سل معيار لقيا�س اأداء �سفحات التوا�سل االجتماعي a سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة ي�سلم مدير عام الهيئة درع اجلائزة�

Y جائزة أفضل معيار لقياس أداء صفحات التواصل االجتماعي

فازت	هيئة	الإمارات	للهوية	بجائزة	اأف�شل	معيار	لقيا�ش	اأداء	�شفحاتها	على	مواقع	التوا�شل	
التي	متنحها	جمعية	 العاملية	املرموقة	 اإحدى	اجلوائز	 القطاع	احلكومي.	وهي	 الجتماعي	يف	

اأبحاث	الإعالم	اجلديد	)SNCR(	الأمريكية.

Y أفضل برنامج تعريف بالهوية

فازت	هيئة	الإمارات	للهوية	بجائزة	اأف�شل	برنامج	لأنظمة	التعريف	بالهوية	على	م�شتوى	منطقة	
للبطاقات	 الأو�شط	 ال�شرق	 موؤمتر	 خالل	 وذلك	 التوايل،	 على	 الثاين	 للعام	 الأو�شط	 ال�شرق	

الرقمية	الذي	اأقيم	باأبوظبي	يف	مايو	2012.

Y توسيع نطاق »آيزو« أمن المعلومات

جنحت	هيئة	الإمارات	للهوية	بتو�شيع	نطاق	�شهادة	)الآيزو	27001:2005(	يف	جمال	نظام	
اإدارة	اأمن	املعلومات	)ISMS(،	لت�شمل	)11(	مركز	ت�شجيل	تابع	لها،	اإثر	اجتيازها	مرحلة	

التدقيق	التي	قامت	بها	الهيئة	الربيطانية	للموا�شفات	واملقايي�ش	)BSI(	يف	تلك	املراكز.

Y جائزة »برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي

فازت	هيئة	الإمارات	للهوية	بجائزة	»برنامج	ال�شيخ	�شقر	للتميز	احلكومي«	عن	فئة	)الوحدة	
2012.	وجاء	 للعام	 ال�شابعة	 الحتادية	املتميزة(	�شمن	جائزة	اجلودة	احلكومية	يف	دورتها	
فوز	الهيئة	بهذه	اجلائزة	بناء	على	تقرير	فريق	مخت�ش	من	املحكمني	واخلرباء	الذين	قاموا	
متها	الهيئة	بالإجنازات	التي	حققتها	على	 بقيا�ش	جودة	الأداء،	ومطابقة	امل�شتندات	التي	قَدّ

اأر�ش	الواقع.	

Y 2012 الجائزة العالمية للتكنولوجيا

فازت	هيئة	الإمارات	للهوية	باجلائزة	العاملية	للتكنولوجيا	لعام	2012،	التي	متنحها	الأكادميية	
يف	 جناحها	 بعد	 الأمريكية	 	World Record Academy القيا�شية	 لالأرقام	 العاملية	

التقييم	الذي	اأجرته	الأكادميية	للبنية	التحتية	التكنولوجية	للهيئة.

Y »جائزة »االبتكار التكنولوجي والجودة

فازت	هيئة	الإمارات	للهوّية	بجائزة	»الع�شر	اجلديد	لالإبداع	والبتكار	التكنولوجي	واجلودة	
باري�ش.	وجاء	 الفرن�شّية	 العا�شمة	 الدولية،	ومقّرها	 املمار�شات	 التي	متنحها	جمعّية	 	»2012
هذا	الفوز	اعرتافًا	مبواكبة	الهيئة	ملعايري	الإبداع	والبتكار	التكنولوجي	واجلودة	وحر�شها	على	

حتقيق	التمّيز	املوؤ�ش�شي	يف	كافة	امل�شتويات.

168169 Emirates Identity Authority   |   Annual Report 2012هيئة الإمارات للهوّية   |   التقرير ال�سنوّي 2012



a معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ومعايل وزير الثقافة ي�سلمان املدير العام جائزة العوي�س للدرا�سات

a املدير العام يت�سلم اجلائزة العاملية للتكنولوجيا

a »املدير العام يت�سلم درعًا تقديريًا من اللورد نظري اأحمد مبنا�سبة ح�سوله على درجة »بروفي�سور

Y أكبر قاعدة سجالت مدنية حيوية في العالم

	World Record(	القيا�شية	لالأرقام	الدولية	الأكادميية	من	للهوية	الإمارات	هيئة	ت�شّلمت
اأكرب	قاعدة	بيانات	لل�شجالت	املدنية	احليوية	 Academy(	�شهادة	ر�شمية	تثبت	امتالكها	
الإمارات	 لدولة	 ال�شكاين	 ال�شجل	 نظام	 �شمن	 العامل،	 م�شتوى	 على	 »املدجمة«	 الإلكرتونية	

العربية	املتحدة.

Y »المعهد البريطاني للتكنولوجيا يمنح مدير »الهوية« درجة »بروفيسور

اأمن	 منح	املعهد	الربيطاين	للتكنولوجيا	والتجارة	الإلكرتونية	يف	لندن	درجة	»بروفي�شور«	يف	
هيئة	 عام	 مدير	 اخلوري	 محمد	 علي	 املهند�ش	 الدكتور	 ل�شعادة	 زميل«	 »ع�شو	 ودرجة	 الهوية	
على	 معرفية	 ثقافة	 ن�شر	 يف	 اأ�شهمت	 التي	 العلمية	 جلهوده	 تقديرا	 وذلك	 للهوية،	 الإمارات	
م�شتوى	العامل	عن	اأنظمة	الهوية	املتقدمة	ودورها	يف	تر�شيخ	ثقافة	القت�شاد	الرقمي	الآمن،	
وذلك	خالل	احلفل	ال�شنوي	للمعهد	الذي	اأقيم	يف	مقر	جمل�ش	اللوردات	الربيطاين	يف	لندن،	
اأحمد	ع�شو	 اللورد	نظري	 تقديريًا	من	 الر�شمية	ودرعًا	 ال�شهادة	 الدكتور	اخلوري	 ت�شّلم	 حيث	

جمل�ش	اللوردات	يف	اململكة	املتحدة	رئي�ش	اللجان	الربملانية	لريادة	الأعمال	يف	املجل�ش.

Y مدير عام »الهوية« يفوز بجائزة العويس للدراسات واالبتكار

بجائزة	 للهوية،	 الإمارات	 املهند�ش	علي	محمد	اخلوري	مدير	عام	هيئة	 الدكتور	 �شعادة	 فاز	
�شلطان	العوي�ش	للدرا�شات	والبتكار	العلمي	يف	دورتها	التا�شعة	ع�شرة،	عن	املحور	الهند�شي	
والتقني،	يف	بحث	بعنوان	»التحول	نحو	احلكومة	الإلكرتونية«،	وذلك	بح�شور	معايل	محمد	املر	
رئي�ش	املجل�ش	الوطني	الحتادي،	ومعايل	عبد	الرحمن	العوي�ش	وزير	الثقافة	وال�شباب	وتنمية	

املجتمع.
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a »اأكرب بطاقة هوية حتمل ا�سم �ساحب رئي�س الدولة»حفظه اهلل» �سمن م�سروع »خليفة بلغات العامل

مشروع تطوير إدارة الشراكات وتبادل المعرفة �

حتر�ش	الإدارة	العليا	يف	هيئة	الإمارات	للهوية	على	بناء	ال�شراكات	وتعزيز	عالقات	التعاون	
وتن�شيق	اجلهود	وتبادل	اخلربات	مع	اجلهات	احلكومية	الحتادية	واملحلية	على	م�شتوى	الدولة،	
عنها،	 املنبثقة	 واملبادرات	 وامل�شاريع	 اأهدافها	 وكافة	 للهيئة،	 ال�شرتاتيجية	 اخلطة	 يدعم	 مبا	
ومبا	ي�شهم	يف	الرتقاء	باأداء	العمل	احلكومي	وتكامله،	و�شول	اإلى	تقدمي	اأف�شل	اخلدمات	وفقًا	

لروؤية	وخطط	احلكومة	الحتادية	للدولة.
كما	حتر�ش	الإدارة	العليا	على	التعريف	باخلطة	ال�شرتاتيجية	للهيئة،	والتعّرف	على	املرئيات	
املمار�شات	محليًا	 اأف�شل	 على	 والطالع	 وتبادل	اخلربات	 املعيارية	 املقارنات	 واإجراء	 حولها،	
وعامليًا	يف	املجالت	املرتبطة	بعمل	الهيئة	وتطورها	املوؤ�ش�شي،	وذلك	من	خالل	تبادل	الزيارات	

والوفود	داخل	الدولة	وخارجها.
وفيما يلي ملحة عن اأبرز اأن�سطة االإدارة العليا على هذا ال�سعيد خلل 2012:

Y إبرام وتعزيز الشراكات

اأبرمت	الإدارة	العليا	يف	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	عددًا	من	اتفاقيات	ال�شراكة	
ال�شرتاتيجية	ومذكرات	التفاهم	مع	موؤ�ش�شات	حكومية	وخا�شة	محلية	واأجنبية،	بهدف	خدمة	
يف	 وامل�شاهمة	 الوطنية،	 اجلهود	 وتن�شيق	 احلكومي	 العمل	 وتعزيز	 ال�شرتاتيجية،	 اأهدافها	

حتقيق	روؤية	الإمارات	2021.
وفيما يلي اأبرز اتفاقيات ال�سراكة ومذكرات التفاهم املربمة خلل العام 2012:

Y أكبر بطاقة هوية في العالم

مو�شوعة	 �شهادة	من	 للهوية،	 الإمارات	 وهيئة	 والإعالم	 للثقافة	 زايد	 بن	 �شلطان	 ت�شّلم	مركز	
غيني�ش	لالأرقام	القيا�شية	لأكرب	بطاقة	هوية	يف	العامل،	والتي	حتمل	ا�شم	�شاحب	ال�شمو	ال�شيخ	
خليفة	بن	زايد	اآل	نهيان	رئي�ش	الدولة	»حفظه	اهلل«،	واأ�شحاب	ال�شمو	اأع�شاء	املجل�ش	الأعلى	

حكام	الإمارات،	وذلك	�شمن	م�شروع	)خليفة	بلغات	العامل(.

Y  شهادة المواصفة الدولية لخدمة
المتعاملين

�شهادة	 على	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 ح�شلت	
املتعــــاملني	 خلدمـــــــــة	 الدوليـــــــــــة	 املوا�شفة	
الهيئة	 متنحها	 التي	 	)TICSS:2010(
وح�شلت	 واملقايي�ش.	 للموا�شفات	 الربيطانية	
اجتيازها	 بعد	 ال�شهادة	 هذه	 على	 الهيئة	
تقييمًا	دوليًا	محايدًا	ملدى	مطابقة	اإجراءاتها	

واأن�شطتها	مع	املوا�شفة	الدولية.
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مدير عام الهيئة 
خلل توقيع 
االتفاقية اإلى 
جانب �سعادة 
خلفان الرميثي 
مدير عام 
»الطوارىء«

مدير عام الهيئة 
يوقع االتفاقية 

اإلى جانب �سعادة 
اأحمد بن حميدان 
مدير عام الدائرة

املدير العام يوقع 
املذكرة اإلى جانب 

�سعادة را�سد 
الحج املن�سوري 
مدير عام املركز

شراكة مع هيئة الطوارئ واألزمات لالستفادة من خصائص »الهوية« �

اتفاقية	 والكوارث،	 والأزمات	 الطوارئ	 لإدارة	 الوطنية	 والهيئة	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
وال�شتفادة	من	خ�شائ�شها	 الهوية،	 ببطاقة	 العتداد	 تفعيل	 اإلى	 تهدف	 ا�شرتاتيجية	 �شراكة	

الإلكرتونية	يف	الرتقاء	مب�شتوى	خدمات	هيئة	الطوارىء	وتطوير	اأدائها.

تعاون مشترك مع »األوراق المالية« لالرتقاء بخدمة المتعاملين �

تهدف	 وال�شلع،	 املالية	 الأوراق	 هيئة	 مع	 م�شرتك	 تعاون	 اتفاقية	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
اإلى	تعزيز	جمالت	التعاون	وال�شتفادة	من	اخلربات	والإمكانات	املتوافرة	لدى	هيئة	الإمارات	

للهوية	مبا	ين�شجم	وامل�شلحة	امل�شرتكة	الهادفة	لالرتقاء	بخدمة	املتعاملني.

مدير عام الهيئة 
خلل توقيع 
االتفاقية اإلى 
جانب �سعادة 
عبداهلل الطريفي 
مدير عام 
»االأوراق املالية«

تفاهم مع »مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية« لرفع فاعلية الخدمات �

تفاهم	 مذكرة	 واملعلومات	 الإلكرتونية	 لالأنظمة	 اأبوظبي	 ومركز	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
تهدف	اإلى	تفعيل	وتب�شيط	وزيادة	فاعلية	اخلدمات	احلكومية	الإلكرتونية	عرب	بطاقة	الهوية	
على	م�شتوى	اإمارة	اأبوظبي،	وحتقيق	الربط	الإلكرتوين	لت�شهيل	تبادل	بيانات	الأفراد	بني	الهيئة	

واجلهات	احلكومية	املحلية	يف	الإمارة.

شراكة مع »حكومة دبي اإللكترونية« لتفعيل الربط اإللكتروني �

دبي	 »حكومة	 دائرة	 مع	 ا�شرتاتيجية	 و�شراكة	 تعاون	 اتفاقية	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
اجلهات	 وكافة	 الهيئة	 بني	 الإلكرتوين	 الربط	 عملية	 وتفعيل	 تطوير	 اإلى	 تهدف	 الإلكرتونية«،	

احلكومية	يف	اإمارة	دبي	بال�شتفادة	من	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وم�شروع	بطاقة	الهوية.
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مدير عام الهيئة 
والدكتور من�سور 
العور مدير 
اجلامعة خلل 
توقيع املذكرة

مدير عام الهيئة 
والدكتور طيب 
كمايل مدير 
»الكليات« خلل 
توقيع املذكرة

تعاون استراتيجي مع »التقنية العليا« في مجال التدريب �

التعاون	 تعزيز	 اإلى	 تهدف	 تفاهم	 مذكرة	 العليا	 التقنية	 وكليات	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
التدريب	 قنوات	 وفتح	 الهيئة	 ملوظفي	 املعريف	 بامل�شتوى	 لالرتقاء	 اجلانبني	 بني	 ال�شرتاتيجي	
لطالب	الكليات،	اإلى	جانب	تبادل	امل�شورة	وامل�شاعدات	الفنية	والدعم	والتطوير	املوؤ�ش�شي	يف	

جمالت	املعرفة	ب�شورة	عامة	والتنمية	الب�شرية	للكوادر	الوطنية	ب�شورة	خا�شة.

تفاهم مع جامعة »حمدان بن محمد« لتعزيز التعليم اإللكتروني  �

تهدف	 تفاهم	 مذكرة	 الإلكرتونية	 محمد	 بن	 حمدان	 وجامعة	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
لال�شتفادة	من	خدمات	التعليم	الإلكرتوين	التي	توفرها	اجلامعة	يف	جمالت	التطوير	املهني	

والقيادة	والإدارة.

مذكرة تفاهم مع صندوق الزكاة لدعم مسيرة العمل اإلنساني �

العمل	 م�شرية	 لدعم	 تهدف	 الزكاة،	 �شندوق	 مع	 تفاهم	 مذكرة	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وّقعت	
الإن�شاين	والجتماعي	بالدولة،	وتعزيز	ال�شراكة	القائمة	بني	اجلانبني	�شعيًا	لتحقيق	اأكرب	قدر	

من	التكافل	والرتاحم	الجتماعي	يف	املجتمع.

مذكرة تفاهم مع »اتصاالت« لتقديم خدمات مبتكرة �

وّقعت	هيئة	الإمارات	للهوية	وموؤ�ش�شة	الإمارات	لالت�شالت	»ات�شالت«	مذكرة	تفاهم	تهدف	
لدرا�شة	فر�ش	ا�شتخدام	تقنية	»ات�شالت	املجال	القريب«	)NFC(	وتطوير	خدمات	مبتكرة	
الذكية	 والهواتف	 الهوية	 بطاقة	 حتتويها	 التي	 املتقدمة	 التطبيقية	 الربامج	 من	 بال�شتفادة	

املتحركة.

مدير قطاع 
عمليات مراكز 

الت�سجيل اإلى 
جانب املدير 

التنفيذي 
االأول للتجارة 

االإلكرتونية يف 
»ات�ساالت«

مدير عام الهيئة 
خلل توقيع 

املذكرة اإلى جانب 
�سعادة عبداهلل 

بن عقيدة املهريي 
مدير »ال�سندوق«
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مدير عام الهيئة 
خلل توقيع 
االتفاقية اإلى 
جانب �سيف 
اخليلي نائب 
رئي�س جمل�س 
اإدارة »نادي بني 
يا�س«

مدير عام الهيئة 
خلل توقيع 
االتفاقية اإلى 
جانب حممد 
فارمر مدير املعهد

اتفاقية تعاون مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا �

وقعت	هيئة	الإمارات	للهوية	اتفاقية	تعاون	م�شرتك	مع	املعهد	الربيطاين	للتكنولوجيا	والتجارة	
معلومات	 �شرقة	 منع	 تقنيات	 بتطوير	 املتخ�ش�شة	 العلمية	 الأبحاث	 جمال	 يف	 الإلكرتونية،	
والقت�شاد	 والتجارة	 الإلكرتونية	 احلكومة	 تطبيقات	 يف	 الهوية	 بطاقة	 توظيف	 واآلية	 الهوية،	

الإلكرتوين.

... وتجدد اتفاقية رعاية فعاليات نادي بني ياس الرياضي �

على	 الثاين	 للعام	 الريا�شي	 يا�ش	 بني	 نادي	 فعاليات	 رعايتها	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 جّددت	
التوايل،	وذلك	انطالقًا	من	مبداأ	امل�شوؤولية	املجتمعية،	وحر�شها	امل�شتمر	على	دعم	الأن�شطة	

الريا�شية.

شراكة مع مجموعة الظبي لتفعيل تطبيقات »الهوية الرقمية« �

وّقعت	هيئة	الإمارات	للهوية	اتفاقية	�شراكة	ا�شرتاتيجية	مع	جمموعة	الظبي،	تهدف	اإلى	تفعيل	
التطبيقات	التقنية	التي	تدعم	م�شروع	الهوية	الرقمية	على	م�شتوى	الدولة،	اإلى	جانب	تطوير	
البنية	التحتية	الالزمة	لقراءة	البيانات	املحفوظة	يف	بطاقة	الهوية	واآليات	التحقق	من	هوية	

املتعاملني	وم�شداقية	بطاقاتهم.	

شراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة �

ال�شارقة،	تهدف	 ا�شرتاتيجية	مع	جامعة	 و�شراكة	 تعاون	 اتفاقية	 للهوية	 الإمارات	 وّقعت	هيئة	
لدعم	وتعزيز	عالقات	ال�شراكة	القائمة	بني	الهيئة	واجلامعة	وفق	نظام	موؤ�ش�شي	يخدم	�شرائح	
املجتمع	كافة،	وبالأخ�ش	يف	جمال	اإعداد	البحوث	والدرا�شات	امليدانية	ذات	الهتمام	امل�شرتك.

مدير عام الهيئة 
والدكتور �سامي 

حممود مدير 
جامعة ال�سارقة 

خلل توقيع 
االتفاقية

ال�سيخ حممد بن 
نهيان اآل نهيان 
رئي�س اللجنة 
التنفيذية يف 

جمموعة الظبي 
يوقع االتفاقية 

واإلى جانبه مدير 
عام الهيئة
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�سمو ال�سيخ 
حمدان بن زايد 
اآل نهيان يت�سلم 
كتيب اخلطة 
اال�سرتاتيجية من 
�سعادة مدير عام 
الهيئة

.. و�سموه يثني 
على ر�سالة الهيئة 
وروؤيتها وامل�ساريع 
املنبثقة عنها

Y محليًا

حمدان بن زايد يطلع على الخطة االستراتيجية للهيئة ويشيد برسالتها ورؤيتها �

باخلطة	 الغربية،	 املنطقة	 يف	 احلاكم	 ممثل	 نهيان	 اآل	 زايد	 بن	 حمدان	 ال�شيخ	 �شمو	 اأ�شاد	
وامل�شاريع	 وروؤيتها	 ر�شالتها	 على	 مثنيًا	 	،2013-2010 للهوية	 الإمارات	 لهيئة	 ال�شرتاتيجية	
واملبادرات	املنبثقة	عنها.	واأكد	�شموه	خالل	ا�شتقباله	وفدًا	من	الهيئة	برئا�شة	مديرها	العام	
�شعادة	الدكتور	املهند�ش	علي	محمد	اخلوري،	حر�ش	قيادة	الدولة	على	تطوير	وتنمية	املنطقة	
الغربية	لإمارة	اأبوظبي	واهتمامها	بتوفري	احلياة	الكرمية	للمواطنني،	انطالقا	من	توجيهات	
�شاحب	ال�شمو	ال�شيخ	خليفة	بن	زايد	اآل	نهيان	رئي�ش	الدولة	»حفظه	اهلل«،	واملتابعة	احلثيثة	من	
الفريق	اأول	�شمو	ال�شيخ	محمد	بن	زايد	اآل	نهيان	ويل	عهد	اأبوظبي	نائب	القائد	الأعلى	للقوات	
فيها	 مبا	 الدولة	 مدن	 مختلف	 يف	 تقدم	 التي	 اخلدمات	 وم�شتوى	 املواطنني	 لأحوال	 امل�شلحة،	

املناطق	التابعة	لإمارة	اأبوظبي.

Y بناء وتطوير العالقات

حتر�ش	الإدارة	العليا	يف	هيئة	الإمارات	للهوية	على	بناء	وتطوير	عالقات	التعاون	مع	معظم	
القطاع	 موؤ�ش�شات	 مع	 تعاوٍن	 عالقات	 بناء	 على	 حتر�ش	 كما	 الدولة.	 يف	 احلكومية	 اجلهات	
اخلا�ش	واجلهات	الرائدة	يف	جمال	اأنظمة	الهوية	املتقدمة	والتخطيط	ال�شرتاتيجي	والتميز	

املوؤ�ش�شي	على	ال�شعيدين	املحلي	والعاملي.
داخل	 املوؤ�ش�شات	 من	 العديد	 	2012 عام	 خالل	 وزارت	 الهيئة	 ا�شتقبلت	 الإطار،	 هذا	 ويف	
والدولية،	 املحلية	 والفعاليات	 والندوات	 املوؤمترات	 العديد	من	 و�شاركت	يف	 الدولة	وخارجها،	
بهدف	الطالع	على	اأف�شل	املمار�شات،	والتعرف	على	اأحدث	ما	تو�شلت	اإليه	تكنولوجيا	الهوية	

الإلكرتونية،	اإلى	جانب	بناء	ال�شراكات	املثمرة.
وفيما يلي نبذة عن اأبرز اأن�سطة االإدارة العليا على �سعيد بناء وتطوير علقات التعاون:
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عدد من ال�سفحات التي تتحدث عن مفهوم بطاقة الهوية يف املناهج الدرا�سية

»الهيئة« تثمن اعتماد »التربية والتعليم« تدريس »الهوية« في المناهج �

الهوية	 تدري�ش	مفهوم	بطاقة	 والتعليم	مقرتح	 الرتبية	 وزارة	 للهوية	مع	 الإمارات	 بحثت	هيئة	
يف	املناهج	الدرا�شية،	يف	اإطار	جهودها	الرامية	اإلى	رفع	م�شتوى	الوعي	باأهمية	م�شروع	نظام	
الوزارة	تدري�ش	مفهوم	 اعتماد	 التن�شيق	عن	 اأثمر	هذا	 الهوية.	وقد	 ال�شكاين	وبطاقة	 ال�شجل	
الدار�شي	 للعام	 البتدائي	 والثالث	 الأول	 لل�شفني	 الوطنية	 الرتبية	 منهجي	 يف	 الهوية	 بطاقة	
2012-2013	كمرحلة	اأولى.	وثّمنت	الهيئة	مبادرة	الوزارة	يف	هذا	املجال،	موؤكدة	اعتزازها	

بال�شراكة	ال�شرتاتيجّية	املتمّيزة	معها.

الهيئة تعرض خطتها االستراتيجية على وزير العدل �

اأكد	معايل	الدكتور	هادف	بن	جوعان	الظاهري	وزير	العدل،	حر�ش	الوزارة	على	اعتماد	بطاقة	
الهوية	وا�شتخدامها	�شمن	اأنظمة	وزارة	العدل،	نظرًا	لدورها	احليوي	يف	تعزيز	جهود	الوزارة	
�شعادة	 برئا�شة	 الهيئة	 من	 وفدًا	 ا�شتقباله	 خالل	 معاليه	 واأ�شاد	 الناجزة،	 العدالة	 حتقيق	 يف	
مديرها	العام،	بجهود	الهيئة	واإجنازاتها،	مثنيًا	على	خطتها	ال�شرتاتيجية	وعلى	جناح	جتربة	
زمن	 اخت�شار	 انعك�ش	يف	 والذي	 بالدولة	 الق�شائية	 ال�شروح	 من	 »الهوية«	يف	عدد	 تطبيقات	

اإجناز	املعامالت	بن�شب	قيا�شية.

تعزيز الشراكة االستراتيجية مع وزارة العمل �

بحثت	هيئة	الإمارات	للهوّية	�شبل	تعزيز	ال�شراكة	ال�شرتاتيجّية	مع	وزارة	العمل	واآلّيات	تطوير	
امل�شاريع	امل�شرتكة	بني	اجلانبني،	ويف	مقدمتها	م�شروع	الربط	الإلكرتوين	وال�شتمارة	الإلكرتونية.

جانب من 
االجتماع الذي 

ح�سره مدير عام 
الهيئة ووكيل 

وزارة العمل 
ل�سوؤون العمل

معايل وزير العدل 
يت�سلم درع الهوية 

من �سعادة مدير 
عام الهيئة
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جانب من 
االجتماع مع وفد 
حكومة ال�سارقة 
االإلكرتونية

الهيئة اإحدى 
اجلهات 
الفاعلة �سمن 
م�سروع التحول 
االإلكرتوين يف 
الدولة

»الهوية« تشارك في اجتماعات »رواد التحول اإللكتروني« في الحكومة االتحادية �

»رواد	 فريق	 اجتماعات	 يف	 املالية	 ووزارة	 الت�شالت	 تنظيم	 هيئة	 جانب	 اإلى	 الهيئة	 �شاركت	
الإلكرتوين	 للتحّول	 الحتادية	 اجلهات	 خطط	 وتن�شيق	 تنفيذ	 املكلف	 الإلكرتوين«،	 التحول	
ال�شامل	يف	الدولة،	ل�شمان	تنفيذ	قرار	جمل�ش	الوزراء	املوقر	ب�شاأن	اعتماد	اخلطة	ال�شرتاتيجية	

للحكومة	الإلكرتونية	الحتادية	2014-2012.

... وتبحث سبل التعاون مع حكومة الشارقة اإللكترونية �

ا�شتعر�شت	هيئة	الإمارات	للهوية	مع	وفد	من	حكومة	ال�شارقة	الإلكرتونية	�شبل	تفعيل	تطبيقات	
بطاقة	الهوية	يف	اخلدمات	التي	تقدمها	بوابة	حكومة	ال�شارقة	الإلكرتونية،	وفوائد	ا�شتخدامات	

خا�شية	»اخلتم	الزمني«	التي	ت�شيف	بعدًا	اأمنيا	جديدًا	للمعامالت	الإلكرتونية.

»الهوية« تعرض خطتها االستراتيجية على أسرة تحرير »اإلمارات اليوم« �

التحرير	يف	 اأ�شرة	 2010-2013	على	 ال�شرتاتيجية	 للهوية	خطتها	 الإمارات	 عر�شت	هيئة	
اأكدت	الهيئة	 اإلى	مقر	ال�شحيفة،	حيث	 جريدة	الإمارات	اليوم،	خالل	زيارة	وفد	من	الهيئة	
حر�شها	على	تو�شيح	خطتها	لو�شائل	الإعالم،	نظرًا	لدورها	املحوري	يف	تعريف	الراأي	العام	

وجمهور	املتعاملني	با�شرتاتيجيتها.

... وتعرض خطتها على رئاسة تحرير جريدة الوطن �

عر�شت	الهيئة	خطتها	ال�شرتاتيجية	على	وفد	من	جريدة	الوطن	برئا�شة	�شعادة	الدكتور	عبد	
على	 اجلانبان	 اتفق	 عام	اجلريدة،	حيث	 مدير	 التنفيذي	 التحرير	 رئي�ش	 ال�شمريي	 الرحمن	

تعزيز	عالقات	ال�شراكة	يف	املجال	الإعالمي.

رئي�س التحرير 
التنفيذي جلريدة 
الوطن يقدم درعًا 

تذكاريًا ل�سعادة 
مدير عام الهيئة

جانب من 
االجتماع الذي 

عقد بح�سور 
�سامي الريامي 
رئي�س حترير 

»االإمارات اليوم« 
ومدير عام الهيئة
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الوفد االأفغاين 
يطلع على 
اإجراءات 
الت�سجيل يف اأحد 
مراكز الهيئة 

..وتطوير 
م�ستمر الأنظمة 
البحث والتدقيق 
على الب�سمات 
بالتعاون مع 
»املختربات 
اجلنائية«

تن�سيق دائم 
بني »الهوية« 

و�سرطة اأبوظبي 
لتنفيذ االأهداف 

امل�سرتكة

جانب من زيارة 
الوفد اخلليجي 

اإلى م�سنع 
البطاقات

... وتبحث التعاون مع اللجنة التنسيقية للمختبرات الجنائية �

بحثت	هيئة	الإمارات	للهوية	�شبل	التعاون	امل�شرتك	مع	اللجنة	التن�شيقية	للمختربات	اجلنائية،	
وعدد	من	املو�شوعات	املتعلقة	باأنظمة	البحث	والتدقيق	على	الب�شمات	الع�شرية.

وفد أفغاني رسمي يطلع على تجربة »الهوية« وأفضل ممارساتها �

الهيئة	لالطالع	 زار	 اأفغان�شتان،	 للهوية	وفدًا	ر�شميًا	من	جمهورية	 الإمارات	 ا�شت�شافت	هيئة	
على	جتربتها	يف	تطوير	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وتنفيذ	م�شروع	بطاقة	الهوية،	اإلى	جانب	بحث	

�شبل	تعزيز	التعاون	امل�شرتك	مع	الهيئة	وال�شتفادة	من	جتربتها	واأف�شل	ممار�شتها.

وفد »اللجنة التوجيهية« الخليجي يزور مصنع »اإلمارات للهوية« �

زار	ممثلون	عن	اللجنة	التوجيهية	لبطاقات	الهوية	الذكية	بدول	جمل�ش	التعاون	لدول	اخلليج	
تقدمي	 الزيارة	 تخلل	 حيث	 للهيئة،	 التابع	 الذكية	 البطاقات	 لإنتاج	 الإمارات	 م�شنع	 العربي،	
�شرح	حول	التقنيات	والأجهزة	والربامج	امل�شتخدمة	يف	امل�شنع.	كما	�شملت	زيارة	الوفد	مركز	
اأبوظبي	الدويل،	لالطالع	على	جتربة	ا�شتخدام	بطاقة	 البوابات	الإلكرتونية	ومطار	 عمليات	

الهوية	عرب	البوابات	الإلكرتونية	يف	منافذ	الدولة.

الهيئة تبحث تشكيل لجنة تقنية مشتركة مع »شرطة أبوظبي« �

تعزيز	 بهدف	 م�شرتكة	 تقنية	 جلنة	 ت�شكيل	 اأبوظبي	 ل�شرطة	 العامة	 القيادة	 مع	 الهيئة	 بحثت	
الإلكرتونية	 وتطوير	اخلدمات	 الهوية	 بطاقة	 تطبيقات	 وال�شتفادة	من	 التعاون	بني	اجلانبني	
مة	للجمهور.	واتفق	اجلانبان	على	عقد	اجتماعات	دورية	ت�شمن	تنفيذ	املبادرات	التقنية. املقَدّ
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جانب من 
االجتماع مع 
جامعة خليفة

وفد برنامج ال�سيخ 
خليفة  يف �سورة 
تذكارية داخل 
مكتبة التميز

عدد من اأع�ساء 
الوفد اليمني 
يطلعون على 

اإجراءات 
الت�سجيل يف اأحد 

مراكز الهيئة

اأع�ساء الوفد 
اللبناين

يف �سورة تذكارية 
اإلى جانب عدد 

من امل�سوؤولني
يف الهيئة

وفد من »برنامج الشيخ خليفة« يزور »الهوية« ويشيد بمكتبة التميز �

اطلع	وفد	من	برنامج	ال�شيخ	خليفة	للتميز	احلكومي	على	جتربة	الهيئة	يف	اإن�شاء	مكتبة	التميز،	
واأثنى	 الهيئة	 بتجربة	 الوفد	 اأ�شاد	 وقد	 تنتهجها.	 التي	 واحلفظ	 والتوثيق	 الأر�شفة	 واإجراءات	

عليها.

بحث فرص التعاون مع جامعة خليفة �

�شراكات	 وعقد	 التعاون	 �شبل	 والبحوث	 والتكنولوجيا	 للعلوم	 خليفة	 جامعة	 مع	 الهيئة	 بحثت	
م�شتقبلية	يف	جمالت	التطوير	والتدريب	املتبادل،	يف	اإطار	جهود	اجلانبني	للنهو�ش	مب�شتوى	

املعرفة	واملهارات	التقنية	لدى	موظفي	الهيئة	وطلبة	اجلامعة.

وفد لبناني يطلع على تجربة الدولة في تطوير سجلها السكاني �

ا�شتقبلت	الهيئة	وفدًا	ر�شميًا	من	اجلمهورية	اللبنانية،	اطلع	على	التجربة	الإماراتية	يف	تطوير	
نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وم�شروع	بطاقة	الهوية،	وبحث	�شبل	تعزيز	التعاون	امل�شرتك	وال�شتفادة	
من	جتربة	الهيئة	واأف�شل	ممار�شتها.	كما	زار	الوفد	م�شنع	الإمارات	لإنتاج	البطاقات	الذكية.

وفد يمني يزور »الهوية« لالطالع على تجربتها �

اليمنية	زارها	بهدف	الطالع	على	جتربتها	يف	 الهيئة	وفدًا	ر�شميًا	من	اجلمهورية	 ا�شتقبلت	
تطوير	نظام	ال�شجل	ال�شكاين	وم�شروع	بطاقة	الهوية،	وبحث	�شبل	تعزيز	التعاون	امل�شرتك.	كما	

زار	الوفد	م�شنع	الإمارات	للبطاقات	الذكية.
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 تن�سيق م�ستمر 
بني »الهوية« 
و«اإقامة دبي« 
خلدمة االأهداف 
امل�سرتكة

املدير العام يقدم 
درعًا تقديريًا 
للدكتور اأحمد 
بن هزمي مدير 
حماكم دبي

»الهوية« تكرم محاكم دبي كأول جهة تفّعل تطبيقات بطاقتها »الذكية« �

كّرمت	الهيئة	محاكم	دبي	تقديرًا	لكونها	اأول	موؤ�ش�شة	ر�شمية	يف	الدولة	بادرت	بتفعيل	تطبيقات	
بطاقة	الهوية	يف	تعامالتها	مع	اجلمهور،	وهو	ما	اأ�شهم	يف	ت�شليط	ال�شوء	على	اأهمية	البطاقة	

يف	تب�شيط	اخلدمات	احلكومية	وت�شهيل	املعامالت	واخت�شار	زمن	اإجنازها.

... وتناقش تعزيز التعاون مع »إقامة دبي« �

دبي،	 يف	 الأجانب	 و�شوؤون	 لالإقامة	 العامة	 الإدارة	 مع	 الجتماعات	 من	 عددًا	 الهيئة	 عقدت	
ل�شمان	جناح	عملية	ربط	اإجراءات	ا�شتخراج	الإقامة	بالت�شجيل	يف	بطاقة	الهوية	على	م�شتوى	
اإمارة	دبي،	يف	اإطار	م�شروع	ربط	الت�شجيل	يف	بطاقة	الهوية	مع	الإقامة	والطب	الوقائي	على	

م�شتوى	الدولة.

»الهوية« تبحث فرص التعاون مع »مركز اإلمارات للدراسات« �

عززت	هيئة	الإمارات	للهوية	تعاونها	مع	مركز	الإمارات	للدرا�شات	والبحوث	ال�شرتاتيجية.	
و�شاهمت	يف	رعاية	عدد	من	املوؤمترات	التي	ينظمها	املركز،	يف	اإطار	حر�شها	على	دعم	جمتمع	
الثاين	 للعام	 املتقدمة	 الهوية	 العاملية	لأنظمة	 اأبوظبي	 املركز	قمة	 ا�شت�شاف	 املعرفة،	يف	حني	

على	التوايل.

...وتستقبل وفدًا من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني �

اأف�شل	 على	 للتعرف	 زارها	 الوطني،	 املجل�ش	 ل�شوؤون	 الدولة	 وزارة	 من	 وفدًا	 الهيئة	 ا�شتقبلت	
املمار�شات	التي	تعتمدها	يف	جمال	اخلدمات	واجلودة	واإدارة	املمتلكات	والعالقات	مع	املوردين،	

ولبحث	�شبل	تعزيز	التعاون	وتبادل	اخلربات.

اإهداء درع الهيئة 
لوفد وزارة 

الدولة ل�سوؤون 
املجل�س الوطني

جانب من زيارة 
وفد الهيئة اإلى 
مركز االإمارات 

للدرا�سات 
والبحوث
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»الهوية« تبحث دعم مبادرة »رقمي هويتي« مع »تنظيم االتصاالت« �

تنظيم	 هيئة	 اأطلقتها	 التي	 هويتي«	 »رقمي	 ملبادرة	 التقني	 الدعم	 تقدمي	 �شبل	 الهيئة	 بحثت	
بطاقة	 رقم	 اعتماد	 خالل	 من	 للمبادرة،	 امل�شاندة	 التقنية	 احللول	 توفري	 بهدف	 الت�شالت،	
الهوية	يف	عملية	الت�شجيل	للتعرف	على	هويات	املتعاملني	وحتديث	بياناتهم	ب�شهولة،	وال�شتفادة	

من	اأجهزة	القارئ	الإلكرتوين.

... وتبحث سبل التعاون المشترك مع »دو« �

وتفعيل	 »دو«،	 املتكاملة	 لالت�شالت	 الإمارات	 �شركة	 مع	 امل�شرتك	 التعاون	 �شبل	 الهيئة	 بحثت	
ا�شتخدام	برنامج	قارئ	البطاقة	الإلكرتوين،	يف	�شبيل	ال�شتفادة	من	خ�شائ�ش	بطاقة	الهوية	

والبيانات	املخّزنة	على	�شريحتها	الإلكرتونية.

جانب من 
االجتماع مع 

�سركة دو

اإحدى الفعاليات 
التي نظمتها 
الهيئة دعمًا 

حلملة »رقمي 
هويتي«

الدكتور اخلوري 
يهدي درع 
الهيئة ل�سعادة 
الدكتور ثاين 
اأحمد املهريي 
مدير »الوطنية 
للموؤهلت«

املدير العام 
خلل املوؤمتر: 
قيادتنا �سباقة يف 
احت�سان املبدعني 
و�سنع القادة

»الهوية« تشارك في المؤتمر والمعرض األول لإلبداع واالبتكار  �

عر�شت	هيئة	الإمارات	للهوية	ورقة	عمل	بعنوان	»القيادة	املبدعة«	يف	املوؤمتر	واملعر�ش	الأول	
لالإبداع	والبتكار	الذي	نظمته	جامعة	الإمارات،	حتت	�شعار	»ب�شمة	مبتكر«.

التعاون المشترك مع »الوطنية للمؤهالت« �

بحثت	هيئة	الإمارات	للهوية	والهيئة	الوطنية	للموؤهالت	عقد	�شراكة	ا�شرتاتيجية	بني	اجلانبني،	
لال�شتفادة	من	امل�شاريع	الإلكرتونّية	التي	تنفذها	هيئة	الإمارات	للهوّية.
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جانب من 
االجتماع الذي 
عقد بح�سور 
مدير عام الهيئة 
ومدير اإدارة 
الرقابة املالية يف 
الديوان

جانب من 
االجتماع الذي 
عقد بح�سور 
مدير عام الهيئة 
ومدير اإدارة 
اال�سرتاتيجيات 
يف املجل�س

املدير العام خلل 
لقائه �سعادة 
مظفر احلاج 

مظفر مدير عام 
هيئة املعا�سات

جانب من 
االجتماع الذي 

عقد بح�سور 
مدير عام الهيئة 
واملدير التنفيذي 

للقطاعات 
االإح�سائية يف 

املركز

دعم مبادرات مجلس اإلمارات للتنافسية �

التعاون	 تعزيز	 �شبل	 للتناف�شية	 الإمارات	 جمل�ش	 من	 وفد	 مع	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 ناق�شت	
امل�شرتك	بني	اجلانبني	مبا	يدعم	مبادرات	املجل�ش	بال�شتفادة	من	بطاقة	الهوية	بهدف	الرتقاء	

مبرتبة	الإمارات	يف	جمال	ممار�شة	اأن�شطة	الأعمال	�شمن	الت�شنيف	العاملي.

مناقشة سبل االرتقاء باألداء المالي مع ديوان المحاسبة �

ناق�شت	هيئة	الإمارات	للهوية	مع	وفد	من	ديوان	املحا�شبة	يف	اأبوظبي	اآخر	الإجراءات	املعتمدة	
من	جانب	الديوان،	بهدف	مواكبة	التطورات	املالية	وعمليات	التدقيق	والرتقاء	بالأداء	املايل	

للهيئة.

دعم مركز اإلحصاء لتطبيق الشبكة الوطنية لإلحصاء �

و�شع	 بهدف	 لالإح�شاء	 الوطني	 املركز	 مع	 تن�شيقّيًا	 اجتماعًا	 للهوّية	 الإمارات	 هيئة	 عقدت	
بيانات	 قاعدة	 على	 بالعتماد	 لالإح�شاء	 الوطنّية	 ال�شبكة	 م�شروع	 لتطبيق	 طريق«	 »خارطة	

ال�شجّل	ال�شكاين.

تطوير آفاق التعاون مع »المعاشات« �

والتاأمينات	 للمعا�شات	 العامة	 الهيئة	 مع	 تن�شيقي	 اجتماع	 للهوّية	خالل	 الإمارات	 هيئة	 بحثت	
للمبادرات	 الناجح	 التنفيذ	 ل�شمان	 اجلانبني	 بني	 القائمة	 ال�شراكة	 تعزيز	 �شبل	 الجتماعية،	

وامل�شاريع	الواردة	يف	مذكرة	التفاهم	املوقعة	بينهما.
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املدير العام يهدي 
الربوفي�سور 
روبرت كابلن 
خبري التخطيط 
اال�سرتاتيجي يف 
»هارفارد« درع 
»الهوية«

 املدير العام يهدي 
قن�سل كوريا 
اجلنوبية درع 
الهيئة

جانب من اأحد 
االجتماعات التي 
عقدت بني الهيئة 

وبريد االإمارات

جانب من 
االجتماع مع وفد 

»هيئة امل�ستثمرون 
يف املوارد 
الب�سرية«

السلطات الكورية تبحث االستفادة من تجربة »الهوية« �

بحث	�شعادة	جواك	جيوجن	هوان	نائب	قن�شل	�شفارة	جمهورية	كوريا	اجلنوبية	لدى	الإمارات	
مع	�شعادة	مدير	عام	هيئة	الإمارات	للهوية،	اإمكانّية	ا�شتفادة	ال�شلطات	الكورية	اجلنوبية	من	

جتربة	الهيئة.

»هارفرد« تطلع على تجربة الهيئة في التخطيط االستراتيجي �

بحث	وفد	من	جامعة	هارفرد	الأمريكية	خالل	زيارة	ملقر	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	اأبوظبي	�شبل	
تعزيز	ممار�شة	منوذج	»بطاقة	الأداء	املتوازن«	يف	تقييم	اأداء	الهيئة	وخططها	ال�شرتاتيجية.

تعاون مع هيئة »المستثمرون في الموارد البشرّية الدولّية« �

بحثت	هيئة	الإمارات	للهوّية	مع	وفد	من	»هيئة	امل�شتثمرون	يف	املوارد	الب�شرّية	الدولّية«	�شبل	
تعزيز	عالقات	التعاون	وفر�ش	امل�شاهمة	يف	تنمية	املوارد	الب�شرّية	يف	الهيئة	و�شبل	تطويرها	

وتنميتها.

تطوير العمل مع »بريد اإلمارات« �

ال�شراكة	 اإطار	 يف	 الإمارات	 بريد	 موؤ�ّش�شة	 مع	 الدورية	 الجتماعات	 من	 عددًا	 الهيئة	 عقدت	
ومبا	 املتعاملني،	 بخدمة	 الرتقاء	 جهود	 تعزيز	 بهدف	 اجلانبني،	 بني	 القائمة	 ال�شرتاتيجية	

ينعك�ش	اإيجابًا	على	نتائج	ومخرجات	امل�شاريع	امل�شرتكة	بينهما.
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املدير العام يوؤكد 
حر�س الهيئة 
على االرتقاء 
مبنظومة التمّيز 
املوؤ�س�سي

�سعادة املدير 
العام اإلى جانب 
عدد من كوادر 
الهيئة يتابعون 
فعاليات الندوة 

قيادات الهيئة تشارك في »ندوة التميز« �

�شاركت	قيادات	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	ندوة	»القيادة	املتميزة«	التي	نظمها	برنامج	ال�شيخ	
القيادة	يف	�شياغة	 دور	 تعزيز	 بهدف	 بدبي،	 فندق	مدينة	جمريا	 للتميز	احلكومي	يف	 خليفة	

منهج	عمل	التميز.

»الهوية« تعرض ورقة عمل في مؤتمر »الشراكة من أجل التميز« �

�شاركت	هيئة	الإمارات	للهوية	بورقة	عمل	يف	موؤمتر	»ال�شراكة	من	اأجل	التميز«	الذي	نظمته	
�شرطة	دبي،	اأكدت	من	خاللها	حر�شها	الدائم	على	الرتقاء	بجودة	وكفاءة	خدماتها.

الهيئة تعرض تجربتها في ملتقى أفضل الممارسات الحكومية �

قدمت	هيئة	الإمارات	للهوية	ورقة	عمل	يف	»امللتقى	ال�شابع	لأف�شل	املمار�شات	احلكومية«	الذي	
نظمه	برنامج	ال�شيخ	�شقر	للتميز	احلكومي،	وعر�شت	من	خاللها	جتربتها	يف	اإدارة	عالقاتها	
مع	�شركائها	وفق	مفاهيم	الإدارة	احلديثة	التي	ترتكز	على	توجهات	قيادة	الدولة	بتطوير	الفكر	

الإداري	يف	القطاع	احلكومي.	

الهيئة تشارك في الملتقى الخامس لبرنامج الخدمة المتميزة �

�شاركت	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	فعاليات	امللتقى	اخلام�ش	لربنامج	الإمارات	للخدمة	احلكومية	
املتميزة،	الذي	نظمه	مكتب	رئا�شة	جمل�ش	الوزراء	بوزارة	�شوؤون	جمل�ش	الوزراء،	وذلك	انطالقًا	

من	حر�ش	الهيئة	على	تطبيق	اأف�شل	املمار�شات	احلكومية	املتميزة.

الهيئة حري�سة 
على تطبيق اأف�سل 
املمار�سات ومناذج 
اخلدمة املتميزة 

لك�سب ر�سا 
املتعاملني

املدير العام 
يعر�س ورقة عمل 

الهيئة يف امللتقى
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عدد من اأع�ساء 
وفد الهيئة 
امل�ساركني يف 
املوؤمتر

املدير العام يقدم 
درعًا تذكاريا 
لل�سري هوارد كري 
الرئي�س التنفيذي 
يف الهيئة 
الربيطانية

Y دوليًا

»الهوية« تتعاون مع »البريطانية للمواصفات والمقاييس« �
بحث	وفد	من	هيئة	الإمارات	للهوية	مع	الهيئة	الربيطانية	للموا�شفات	واملقايي�ش،	�شبل	تعزيز	
التعاون	ال�شرتاتيجي	بني	اجلانبني	لتو�شيع	نطاق	العتماد	واملطابقة	لأف�شل	املوا�شفات	العاملية	
املوا�شفات	 متطلبات	 مع	 التوافق	 لتحقيق	 الدوؤوب	 »الهوية«	 �شعي	 اإطار	 يف	جمال	اجلودة،	يف	

الدولية	للبيئة	وال�شحة	وال�شالمة	واإدارة	ال�شراكات.

... وتشارك في مؤتمر متخصص في المملكة المتحدة �

»من	 عنوان	 حتت	 املتحدة	 اململكة	 يف	 عقد	 عاملي	 موؤمتر	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 �شاركت	
وجاءت	 كامربيدج.	 مدينة	 يف	 	)PMA( الأداء	 جمعية	 ونظمته	 الت�شليم«	 اإلى	 ال�شرتاتيجية	
امل�شاركة	 املوؤ�ش�شات	 مع	 والتجارب	 اخلربات	 تبادل	 بهدف	 احلدث	 يف	 الهيئة	 م�شاركة	

واملتخ�ش�شة	يف	جمالت	البحوث	والدرا�شات	امليدانية.

بحث تفعيل نظام الربط اإللكتروني مع “تنفيذي أبوظبي” �

بحثت	الهيئة	مع	وفد	من	املجل�ش	التنفيذي	لإمارة	اأبوظبي	اآلية	تفعيل	نظام	الربط	الإلكرتوين	
ال�شامل	مع	الهيئات	واملوؤ�ش�شات	احلكومية	على	م�شتوى	اإمارة	اأبوظبي.

الهيئة تشارك في اجتماع شركاء وزارة الثقافة �

�شاركت	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	الجتماع	التن�شيقي	الثاين	ملجل�ش	ال�شركاء	الذي	عقدته	وزارة	
الثقافة	وال�شباب	وتنمية	املجتمع	مبقرها	يف	اأبوظبي	بهدف	مناق�شة	�شبل	التعاون	والتن�شيق	بني	

مختلف	اجلهات	احلكومية	الحتادية	واملحلية.

الهيئة حري�سة 
على تعزيز قنوات 

التوا�سل مع 
خمتلف اجلهات 

احلكومية

وفد املجل�س 
برئا�سة الدكتور 

عبداهلل 
الظاهري مدير 
م�سروع رئي�سي 

خلل االجتماع 
الذي ا�ست�سافته 

الهيئة
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مدير قطاع 
العمليات املركزية 
يعر�س ورقة عمل 
الهيئة  

الهيئة ت�سعى 
لتحقيق روؤية 
احلكومة الهادفة 
للرتقاء مب�ستوى 
خدمات موؤ�س�سات 
الدولة

... وتعرض ورقة عمل في المؤتمر الدولي لبحوث الجودة في إيطاليا �

عر�شت	هيئة	الإمارات	للهوية	ورقة	عمل	خالل	م�شاركتها	يف	»املوؤمتر	الدويل	للجمعية	الأوروبية	
على	 الدولة	 قيادة	 حر�ش	 خاللها	 من	 اأّكدت	 روما،	 الإيطالية	 العا�شمة	 يف	 اجلودة«	 لبحوث	
تطبيق	اأحدث	املفاهيم	واملمار�شات	الع�شرية	يف	خدمة	املتعاملني،	وتقدمي	اخلدمات	النوعّية	

واملتمّيزة	يف	كافة	املوؤ�ّش�شات	احلكومية	بالدولة.

... وتستعرض خطتها في القّمة العالمّية للجودة في ألمانيا �

قّدمت	الهيئة	ورقة	عمل	خالل	م�شاركتها	يف	اأعمال	القّمة	العاملّية	للجودة	2012،	التي	عقدت	
العا�شمة	الأملانّية	برلني،	عر�شت	من	خاللها	خطتها	ال�شرتاتيجية	التي	حظيت	 اأعمالها	يف	

باإ�شادة	امل�شاركني	يف	القمة.

»الهوية« تشارك بمؤتمر »مستقبل الحكومات« في إندونيسيا �

�شاركت	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	موؤمتر	»م�شتقبل	احلكومات	2012«	الذي	عقد	يف	العا�شمة	
الإندوني�شية	جاكرتا،	حيث	اأكدت	اأن	كافة	امل�شاريع	التي	تنفذها	تندرج	يف	اإطار	منظومة	عمل	
ا�شرتاتيجّية	متكاملة،	ت�شتقي	روؤيتها	واأهدافها	من	التوجهات	الرئي�شة	لروؤية	الإمارات	2021.

... وتعرض ورقة عمل في المؤتمر العالمي للهويات الرقمية في فرنسا �

ا�شتعر�شت	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	املوؤمتر	العاملي	لأنظمة	الهوية	الرقمية	الذي	عقد	يف	مدينة	
ني�ش	الفرن�شية	بالتعاون	مع	البنك	الدويل،	ورقة	عمل	بعنوان	»الروؤية	ال�شرتاتيجية	للهويات	
للت�شديق	 مركز	 اإن�شاء	 يف	 الإمارات	 جتربة	 على	 ال�شوء	 �شلطت	 اخلليج«،	 دول	 يف	 الرقمية	

الرقمي	�شمن	م�شروع	الهوية	الرقمية.

املوؤمتر �سهد اإ�سادة 
دولية بتجربة 

االإمارات يف اإن�ساء 
مركز ت�سديق 

اإلكرتوين

»الهوية« م�ساهم 
اأ�سا�سي يف التحول 

نحو احلكومة 
االإلكرتونية يف 

االإمارات
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وتكرمي 
�سركاء الهيئة 
اال�سرتاتيجيني 
2012

تكرمي ال�سركاء 
اال�سرتاتيجيني 
للهيئة 2011 

Y تكريم الشركاء

نظمت	الهيئة	خالل	العام	2012	جريًا	على	عادتها	كل	عام،	ملتقاها	ال�شنوي	لتكرمي	�شركائها	
ال�شرتاتيجيني.	وكّرمت	اأبرز	الوزارات	والهيئات	واملوؤ�ش�شات	احلكومية	واخلا�شة	التي	ارتبطت	
معها	خالل	العام	2011	بعالقات	�شراكة	وتعاون	ا�شرتاتيجي،	واأبدت	تعاونًا	مثمرًا	يف	�شبيل	
�شركائها	 تكرمي	 على	 الهيئة	 حر�ش	 من	 انطالقًا	 وذلك	 وم�شاريعها،	 الهيئة	 خطط	 جناح	
انطالقا	 اتفاقيات	م�شتوى	اخلدمة،	 اإطار	 املجال	ويف	 بهذا	 وتطوير	عالقاتها	 ال�شرتاتيجيني	
من	�شعيها	نحو	تعزيز	اجلهود	وت�شافرها	و�شوًل	اإلى	تطوير	م�شتوى	الأداء	ورفع	درجة	التن�شيق	

والتعاون.
معهم	 وا�شتعر�شت	 	،2012 العام	 �شركائها	خالل	 	2013 العام	 الهيئة	يف	مطلع	 كّرمت	 كما	
واقع	امل�شاريع	واملبادرات	املنبثقة	عن	اخلطة	ال�شرتاتيجية	للهيئة	2010-2013.	كما	ناق�شت	

معهم	خطتها	ال�شرتاتيجية	اجلديدة	2016-2014.

»الهوية تستعرض تطبيقاتها المتقدمة في قمة مجتمع المعلومات في جنيف �

�شارك	وفد	من	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	اأعمال	منتدى	القمة	العاملية	ملجتمع	املعلومات	2012،	
الذي	اأقيمت	فعالياته	يف	مدينة	جنيف	ال�شوي�شرية،	حيث	قدمت	الهيئة	ورقة	عمل	ا�شتعر�شت	
خاللها	تطبيقاتها	املتقدمة	ومبادراتها	يف	بناء	وتطوير	بنية	حتتية	اإلكرتونية	متكاملة	للربط	

مع	موؤ�ش�شات	الدولة.	

الهيئة تبحث آفاق التعاون مع المؤسسات الليبية �

اجلمهورية	 زار	 الذي	 املتحدة	 العربية	 الإمارات	 لدولة	 الر�شمي	 الوفد	 �شمن	 الهيئة	 �شاركت	
لل�شوؤون	اخلارجية،	حيث	 الدولة	 وزير	 اأنور	قرقا�ش	 الدكتور	 وتراأ�شه	معايل	 ال�شقيقة،	 الليبية	
بحث	وفد	من	الهيئة	اآفاق	التعاون	الثنائي	مع	اجلهات	واملوؤ�ش�شات	الليبية	املخت�شة	يف	جمال	

بطاقات	الهوية	الإلكرتونية	واأنظمة	ال�شجل	ال�شكاين.	

الهيئة حتر�س 
على تعزيز 

علقات التعاون 
وتبادل اخلربات 

مع اجلهات 
اخلارجية

عدد من اأع�ساء 
وفد الهيئة 

امل�سارك يف قمة 
جمتمع املعلومات 

يف جنيف
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الشركاء االستراتيجيون
مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية31

هيئات ال�سحة املحلية32

�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية33

ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي )�سمان(34

كليات التقنية العليا35

جامعة ال�سارقة36

جامعة حمدان بن حممد االإلكرتونية37

الهيئة الربيطانية للمقايي�س38

املعهد الربيطاين للتكنولوجيا والتجارة االإلكرتونية39

نادي بني يا�س الريا�سي40

الشركاء االستراتيجيون للهيئة من القطاع الخاص
موؤ�س�سة االإمارات للت�ساالت )ات�ساالت(1

�سركة االإمارات للت�ساالت املتكاملة )دو(2

�سركة االإدارة االإلكرتونية واحللول االأمنية )اإميا�س(3

�سركة اإماراتك لتكنولوجيا املعلومات واحللول االإلكرتونية4

�سركة اأومنيك�س5

�سركة �ساجيم مورفو العاملية6

�سركة جيمالتو العاملية7

م�سرف الهلل8

جمموعة الظبي9

ال�سركة الدولية للأداء املتميز10

�سركة بار�سونز  اال�ست�سارية11

12BSI سركة�

�سركة �سو�سيال اآيز13

�سركة فيوت�سر اإنرتنت14

�سركة ميديا ووت�س15

موؤ�س�سة الفجر نت16

�سركة الكنيبي خلدمات التوظيف17

الشركاء االستراتيجيون
وزارة الداخلية1

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي2

وزارة الرتبية والتعليم3

وزارة ال�سحة )الطب الوقائي(4

وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع5

وزارة العمل6

وزارة العدل7

االأمانة العامة ملجل�س الوزراء8

املجال�س التنفيذية الإمارات الدولة9

�سوؤون اجلن�سية واالإقامة واملنافذ10

الهيئة الوطنية الإدارة الطوارىء واالأزمات11

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء12

الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية13

م�سرف االإمارات املركزي14

احلكومات االإلكرتونية يف الدولة15

هيئة تنظيم االت�ساالت16

هيئة االوراق املالية وال�سلع17

املركز الوطني للإح�ساء18

املجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية19

االإدارة العامة لل�سرطة اجلنائية االحتادية20

�سندوق الزواج21

�سندوق الزكاة22

القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي23

موؤ�س�سة االإمارات للربيد )بريد االإمارات(24

دوائر ال�سوؤون البلدية يف الدولة25

مركز اأبوظبي للأنظمة االإلكرتونية واملعلومات26

جمل�س اأبوظبي للتوطني27

جمل�س اأبوظبي للتعليم28

دائرة الق�ساء – اأبوظبي29

حماكم دبي30
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3- برنامج مبادرات وأنشطة
المسؤولية المجتمعية
اأطلقت هيئة االإمارات للهوية خلل العام 2012 العديد من املبادرات 
املجتمعية واالإن�سانية والبيئية والوطنية، انطلقًا من حر�س الهيئة على 
تبّني ثقافة ومفاهيم و�سلوكيات »امل�سوؤولية« يف اإطارها العام، باعتبارها 
واحدة من اأبرز القيم املوؤ�س�سية اال�سرتاتيجية للهيئة. كما �ساركت الهيئة يف 
العديد من الفعاليات واالأن�سطة الهادفة لتعزيز علقات ال�سراكة واالت�سال 
املعريف مع املجتمع املحلي والدويل.

وفيما يلي ملحة عن اأبرز امل�ساريع املنبثقة عن برنامج مبادرات واأن�سطة 
امل�سوؤولية املجتمعية:
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a 2012 الهيئة �ساعفت جهودها الهادفة اإلى دعم جمتمع املعرفة خلل

وقد	ا�شتحدثت	الهيئة	ركنًا	للدرا�شات	والبحوث	على	موقعها	الإلكرتويّن،	ُيعنى	بن�شر	البحوث	
�شة	التي	ت�شارك	بها	يف	املوؤمترات	العاملّية. العلمّية	والأوراق	املتخ�شّ

وفيما	يلي	عناوين	البحوث	والدرا�شات	التي	ن�شرتها	الهيئة	خالل	العام	2012:

دعم وتطوير مجتمع المعرفة �

�شاعفت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	جهودها	الهادفة	اإلى	دعم	جمتمع	املعرفة	
التي	تخدم	 العلمية	والعملية	 محليًا	وعامليًا،	من	خالل	امل�شاركة	يف	ن�شر	البحوث	والدرا�شات	
الدول	واحلكومات	يف	تطوير	اأنظمة	عملها	وخططها	املرتبطة	باإدارة	اأنظمة	الهوية	املتقدمة،	
وذلك	بالإ�شافة	اإلى	م�شاركتها	يف	العديد	من	املوؤمترات	الدولية،	وحر�شها	على	ت�شجيع	التعلم	

امل�شتمر،	ودعم	جمالت	البحث	العلمي	التي	ت�شهم	يف	تطوير	عامل	الهوية	الرقمية.

Y بحوث ودراسات

ن�شرت	هيئة	الإمارات	للهوية	12	بحثًا	ودرا�شة	علمية	متخ�ش�شة	خالل	العام	2012،	يف	اإطار	
تعزيز	 وانطالقًا	من	حر�شها	على	 املوؤ�ش�شي،	 للتطوير	 كو�شيلة	 العلمي	 البحث	 اعتمادها	على	
ثقافة	الهوية	الرقمية	على	ال�شعيدين	املحلي	والعاملي،	وت�شليط	ال�شوء	على	دور	اأنظمة	الهوية	
الإلكرتونية	 احلكومة	 م�شاريع	 ودعم	 واملجتمعات	 الدول	 اأمن	 بتعزيز	 امل�شاهمة	 يف	 املتقدمة	

وت�شهيل	اخلدمات	يف	القطاعني	العام	واخلا�ش.
ومتحورت	اأبحاث	الهيئة	حول	اإدارة	العالقات	مع	املتعاملني	وق�شايا	النمو	ال�شكاين	والأ�شواق	
وملكية	 املعا�شرة	 احلكومة	 اأنظمة	 يف	 الرقمّية	 ال�شهادات	 ودور	 الرقمي	 والقت�شاد	 النا�شئة	
واملعريف،	 املوؤ�ش�شي	 الأداء	 تطوير	 اإلى	 �شعيها	 تخدم	 التي	 الق�شايا	 من	 وغريها	 البيانات،	
وتعزيز	م�شاركة	الدولة	يف	حركة	تبادل	املعرفة	واخلربات	والن�شر	العلمي،	ومبا	يخدم	مختلف	

املجتمعات	الإن�شانية	حول	العامل.
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7-	تطوير اال�سرتاتيجيات احلكومية..	درا�شة	حالة
جملة اإدارة االأعمال الديناميكية

8-	ملكية البيانات:	من	ميلك	بياناتي؟
املجلة الدولية للإدارة وتكنولوجيا املعلومات

9-	دور ال�سهادات الرقمّية يف اأنظمة احلكومة املعا�سرة..	جتربة	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة
املجّلة الدولّية للبحوث يف االإدارة والتكنولوجيا

دولة  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  يف  االإلكرتوين  الت�سويت  نظام  جتربة  	-10
االإمارات..	درا�شة	حالة

املجلة الدولية للمعلومات واإدارة املعرفة

11-	الهوية والتنقل يف العامل الرقمي
املجلة الدولية للتكنولوجيا واال�ستثمار

12-	احلكومة االإلكرتونية يف الدول العربية
جملة االإدارة واال�سرتاتيجية

1-	ا�ستهداف النتائج..	درو�ش	م�شتفادة	من	م�شروع	هيئة	الإمارات	للهوّية
املجلة العاملّية لتطبيقات احلا�سوب والتكنولوجيا

2-	النمّو ال�سكاين وجهود احلكومات التطويرية..	جتربة	دول	جمل�ش	التعاون	اخلليجي
املجلة الدولّية للبحوث االإدارّية والتكنولوجّية

3-	مفاتيح الت�سفري العاّمة يف االأنظمة احلكومّية الإدارة الهوّية الرقمّية	
املجّلة االأوروبّية للممار�سات االإلكرتونّية

4-	االأ�سواق النا�سئة واالقت�ساد الرقمي..	بناء	الثقة	يف	العامل	الفرتا�شي
املجلة الدولّية للإبداع يف االقت�ساد الرقمي

5-	ا�سرتاتيجيات احلكومة االإلكرتونية..	درا�شة	حالة	عن	دولة	الإمارات	العربّية	املتحدة
املجلة االأوروبّية للممار�سات االإلكرتونّية

6-	اإدارة العلقات مع املتعاملني..	اإطار	مقرتح	من	منظور	حكومي
جملة االإدارة واال�سرتاتيجية الدولية
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a الهيئة اأطلقت عددًا من امل�ساريع واملبادرات لدعم تعزيز مفاهيم وممار�سات التعلم املوؤ�س�سي a املدير العام خلل اإزاحة ال�ستار عن حجر االأ�سا�س مل�سروع مركز التعلم املوؤ�س�سي

وفيما	يلي	ملحة	على	اأبرز	اأهداف	املركز:
• ن�شر	مفاهيم	وممار�شات	التميز	املوؤ�ش�شي.	
• ت�شجيع	املوؤ�ش�شات	على	تبني	ثقافة	التعلم	املوؤ�ش�شي.	
• ت�شميم	وتقدمي	برامج	تدريبية	معتمدة.	
• تاأ�شي�ش	وتنفيذ	جائزة	دولية	للموؤ�ش�شات	املتعلمة.	
• تقدير	وتكرمي	اجلهات	وال�شخ�شيات	التي	ترعى	التعلم	املوؤ�ش�شي.	
• عقد	موؤمتر	دويل	للتعلم	املوؤ�ش�شي	يف	الإمارات	�شنويًا.	
• تنظيم	ور�ش	عمل	دورية	للباحثني	يف	جمال	التعلم	املوؤ�ش�شي.	
• التعاون	مع	اجلامعات	وموؤ�ش�شات	التعليم	العايل	املحلية	والعاملية.	
• امل�شاهمة	يف	تقدمي	درجات	اأكادميية	يف	جمال	التعلم	املوؤ�ش�شي.	
• اإ�شدار	جملة	دورية	متخ�ش�شة	يف	جمال	التعلم	املوؤ�ش�شي.	

Y مركز التعلم المؤسسي

• ُيقّدم	امل�شورة	للموؤ�ش�شات	ال�شاعية	اإلى	حتقيق	التميز	املوؤ�ش�شي	امل�شتدام	
• يهدف	اإلى	امل�شاهمة	يف	دعم	جهود	احلكومة	الرامية	اإلى	تعزيز	مكانة	الإمارات	عامليًا	

للتعلم	 مركز	 لأول	 الأ�شا�ش	 حجر	 	،2012 العام	 نهاية	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 و�شعت	
املوؤ�ش�شي	على	م�شتوى	الدولة	واملنطقة،	متخ�ش�ش	يف	ن�شر	ثقافة	التعلم	املوؤ�ش�شي	ومفاهيمها	
ال�شاعية	 الدولة	 ملوؤ�ش�شات	 املوؤ�ش�شي	 التعلم	 جمال	 يف	 وامل�شورة	 الدعم	 وتقدمي	 وممار�شاتها،	
لتحقيق	التميز	وتطبيق	اأف�شل	املمار�شات	العاملية	يف	جمال	عملها،	مبا	يدعم	جهود	احلكومة	
الرامية	اإلى	تعزيز	تناف�شية	الإمارات،	من	خالل	حتقيق	التميز	احلكومي	عرب	الرتقاء	بالأداء	

العام	ومب�شتوى	اخلدمات	التي	تقدمها	موؤ�ش�شاتنا	الوطنية	للمتعاملني.
اإتاحة	 اإلى	 تهدف	 وجمتمعية	 وطنية	 وكمبادرة	 ربحية،	 غري	 كموؤ�ش�شة	 املركز	 الهيئة	 واأطلقت	
العاملية	 املمار�شات	 اأف�شل	 على	 للتعرف	 الدولة	 يف	 احلكومية	 وللموؤ�ش�شات	 ملوظفيها	 الفر�شة	
من	 امل�شتدام،	 التناف�شي	 املوؤ�ش�شي	 التميز	 اإلى	 والو�شول	 املوؤ�ش�شي،	 التعلم	 احلديثة	يف	جمال	
اجلماعية	 قدراتهم	 وتعزيز	 املواطنة،	 الب�شرية	 للكوادر	 الدائم	 التطوير	 على	 الرتكيز	 خالل	

باعتبارهم	محور	اهتمام	قيادة	الدولة	يف	م�شريتها	نحو	الريادة.
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a الهيئة اأطلقت موؤمترًا دوليًا للتميز املوؤ�س�سي هو االأول من نوعه يف املنطقة

وتتعاون	الهيئة	يف	اإطالق	هذا	امل�شروع	مع	عدد	من	املوؤ�ش�شات	الرائدة	محليًا	وعامليًا	يف	جمال	
التعلم	املوؤ�ش�شي،	ويف	مقدمتها:

• »الدولية	لالأداء	املتميز«	ك�شريك	ا�شت�شاري.	
• املوؤ�ش�شة	الدولية	للتعلم	املوؤ�ش�شي	-	الوليات	املتحدة	الأمريكية.	
• جامعة	»وريك«	التي	اأ�ش�شت	موؤمتر	التعلم	املوؤ�ش�شي	واملعرفة.	
• جامعة	»لنك�شرت«	– اململكة	املتحدة.	
• اجلمعية	الدولية	للتعلم	باملمار�شة	-	اململكة	املتحدة.	
• ال�شبكة	الدولية	للمقارنات	املعيارية	– نيوزيلندا.	
• املنظمة	العربية	للعلوم	الإدارية	– م�شر.	
• منظمة	اليوني�شكو.	
• جامعة	الأمم	املتحدة.	

نشيد بمبادرة إنشاء مركز 
اإلمارات للتعلم المؤسسي 

الذي يؤسس لقيام 
مؤسسات متعلمة في 

اإلمارات والمنطقة تستفيد 
من طاقة التعلم لدى 

جميع أفرادها، ألن علم 
المؤسسة أكبر من مجموع 

علم أفرادها.

الخبير العالمي بيتر سينج
مؤسس الجمعية الدولية للتعلم 

المؤسسي
ومؤلف كتاب »المؤسسة المتعلمة 
- البعد الخامس«

التعلم المؤسسي ضرورة 
ملحة للمؤسسات التي 

ترغب في تحقيق أهدافها 
بصورة فّعالة. ونشيد 
بمبادرة هيئة اإلمارات 
للهوية تقديم خدمة 

رائدة للمؤسسات الساعية 
إلرساء مفاهيم التعلم 

المؤسسي وصوال لتحقيق 
التميز والريادة في األداء.

الدكتور عالء جراد
الرئيس التنفيذي
لـ»الدولية لألداء المتميز«
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a ........

Y تشجيع البحث العلمي

لت�شجيع	 الهادفة	 جهودها	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 كّثفت	
العايل،	 التعليم	 موؤ�ش�شات	 وحتديدًا	 واخلا�ش،	 العام	 القطاعني	 موؤ�ش�شات	
وتطوير	 الرقمية«،	 »الهوية	 جمال	 يف	 املتخ�ش�شة	 العلمية	 البحوث	 اإعداد	 على	
تعزيز	دور	بطاقة	 ت�شهم	يف	 اإلكرتونية	مبتكرة،	 وت�شميم	برجميات	وتطبيقات	
املتعاملني	 خدمات	 وتب�شيط	 ت�شهيل	 يف	 ا�شتخداماتها	 وزيادة	 »الذكية«	 الهوية	

واخت�شار	زمن	اإجناز	املعامالت.
وقد	وّقعت	الهيئة	العديد	من	مذكرات	التفاهم	خلدمة	هذا	الهدف.	كما	و�شعت	
الإمارات	 بجامعة	 املتمثلة	 احلكومية	 العايل	 التعليم	 موؤ�ش�شات	 لإهداء	 خطة	
وجامعة	زايد	وكليات	التقنية	العليا	قارئات	اإلكرتونية	لبطاقة	الهوية،	اإلى	جانب	
خليفة	 مثل	جامعة	 الدولة،	 املعتمدة	يف	 واملعاهد	 والكليات	 اجلامعات	 عدد	من	
ومعهد	 املهني	 والتدريب	 للتعليم	 اأبوظبي	 ومعهد	 والبحوث	 والتكنولوجيا	 للعلوم	

م�شدر.

إطالق جائزة للبحث العلمي �

قررت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	اإطالق	جائزة	للبحث	العلمي،	
جمال	 يف	 تكنولوجية	 تطبيقات	 ابتكار	 يف	 امل�شاهمة	 على	 الت�شجيع	 اإلى	 تهدف	
اأنظمة	الهوية	املتقدمة،	ت�شهم	يف	تطوير	ا�شتخدامات	بطاقة	الهوية	يف	موؤ�ش�شات	
وطالب	 والباحثني	 املوؤ�ش�شات	 وت�شتهدف	 بالدولة،	 واخلا�ش	 العام	 القطاعني	
اجلامعات	واأفراد	املجتمع.	ويتوقع	اإطالق	اجلائزة	ر�شميًا	خالل	الن�شف	الثاين	

من	العام	2013.
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Y مؤتمرات ومعارض وورش عمل

2012 يف تنظيم ورعاية العديد من  �ساركت هيئة االإمارات للهوية خلل العام 
املوؤمترات واملعار�س والفعاليات املحلية واالإقليمية والعاملية *، وذلك انطلقا من 
اأف�سل املمار�سات العاملية املرتبطة  حر�سها على تبادل اخلربات واالطلع على 
دولة  يف  املعرفة  جمتمع  بدعم  التزامها  اإطار  ويف  املتقدمة،  الهوية  باأنظمة 
ودورها  باأهميتها  والتعريف  الرقمية  الهوّية  ثقافة  لتعزيز  و�سعيها  االإمارات، 

واآفاقها امل�ستقبلية.

وفيما يلي ملحة على اأبرز هذه الفعاليات التي نظمتها الهيئة اأو رعتها خلل العام 
:2012

اأ�سدرت الهيئة كتيبًا عن هذه املوؤمترات واملعار�س، ووفرت ن�سخة منه على موقعها االإلكرتوين.  *
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عدد من اأع�ساء 
جمل�س اإدارة 
الهيئة واملدير 
العام خلل 
جولة تفقدية 
يف »معر�س 
البطاقات«

رعاية الهيئة 
للموؤمتر تهدف 
لتعزيز ثقافة 
الهوية الرقمية 
والتعريف 
باأهميتها

 املدير العام 
يلقي الكلمة 
االفتتاحية 

للقمة باالإنابة 
عن �سمو نائب 
رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة

 القمة ا�ستقطبت 
نخبة من اخلرباء 

واملتخ�س�سني يف 
جمال انظمة 

الهوية املتقدمة

الهيئة راٍع حكومي لمؤتمر »البطاقات والدفع اإللكتروني« �

�شاركت	هيئة	الإمارات	للهوية	يف	فعاليات	»موؤمتر	ومعر�ش	ال�شرق	الأو�شط	للبطاقات	والدفع	
الإلكرتوين	2012«	ب�شفتها	الراعي	احلكومي	الر�شمي	للحدث	يف	دورته	الرابعة	ع�شر،	التي	

اأقيمت	خالل	مايو	2012	يف	مركز	اأبوظبي	الوطني	للمعار�ش.
70	ورقة	 اأكرث	من	 امل�شاركون	يف	احلدث	الذي	نظمته	�شركة	»تريابني«،	 وا�شتعر�ش	اخلرباء	
عمل	متخ�ش�شة،	ركزت	على	اأف�شل	التجارب	واملمار�شات	يف	�شناعة	الهوية	الذكية	وحلولها	

واأنظمتها	املتقدمة.

تنظيم »قمة أبوظبي العالمية للهوية« للعام الخامس على التوالي �

العاملية	 اأبوظبي	 »قمة	 فعاليات	 التوايل،	 على	 اخلام�ش	 للعام	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 نّظمت	
لأنظمة	الهوية	املتقدمة«،	وذلك	حتت	رعاية	الفريق	�شمو	ال�شيخ	�شيف	بن	زايد	اآل	نهيان	نائب	
رئي�ش	جمل�ش	الوزراء	وزير	الداخلية	نائب	رئي�ش	جمل�ش	اإدارة	هيئة	الإمارات	للهوّية،	وبدعم	

من	املفو�شية	الأوروبية.
وناق�شت	القمة	التي	ا�شت�شافها	مركز	الإمارات	للدرا�شات	والبحوث	ال�شرتاتيجية	خالل	مار�ش	
60	ورقة	عمل	متخ�ش�شة،	�شّكلت	فر�شة	ل�شانعي	القرار	واخلرباء	والباحثني	 2012،	نحو	
على	م�شتوى	املنطقة	والعامل	للتعرف	على	اأحدث	املمار�شات	العاملية	املرتبطة	باأنظمة	الهوية	
	20 اأقيم	على	هام�ش	القمة	معر�ش	�شاركت	فيه	اأكرث	من	 املتقدمة	وتطبيقاتها	العملية.	كما	

�شركة	عاملية	من	اأبرز	ال�شركات	العاملة	يف	قطاع	اأنظمة	الهوية	املتقدمة.
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الهيئة اأكدت 
�سعيها الإحداث 
نقلة نوعية يف 
م�ساريع احلكومة 
االإلكرتونية 
باال�ستفادة 
من تطبيقات 
»الهوية«

 الهيئة ك�سفت 
خلل »جيتك�س« 
امتلكها اأكرب 
عدد من ال�سجلت 
املدنية احليوية 
املدجمة يف العامل

مدير عام 
»الهوية« يوؤكد 
حر�س الهيئة 

على مواكبة 
تطورات اأنظمة 

اأمن الطباعة

موؤمتر التعلم 
املوؤ�س�سي �سهد 
ح�سورًا الفتًا 

ملمثلي املوؤ�س�سات 
احلكومية يف 

الدولة

... وتشارك في أسبوع »جيتكس للتقنية« �

�شاركت	الهيئة	يف	فعاليات	الدورة	الثانية	والثالثني	من	»اأ�شبوع	جيتك�ش	للتقنية«	التي	عقدت	يف	
مركز	دبي	التجاري	العاملي	خالل	اأكتوبر	2012.	وذلك	يف	اإطار	حر�شها	على	تبادل	اخلربات	

والطالع	على	اأف�شل	املمار�شات	العاملية	يف	جمال	اأنظمة	الهوية	املتقدمة.

»الهوية« و»أبوظبي لألنظمة اإللكترونية« ينظمان ورشة عمل �

عمل	 ور�شة	 واملعلومات	 الإلكرتونية	 لالأنظمة	 اأبوظبي	 ومركز	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 نّظمت	
بعنوان	»تطبيقات	الهوية	املتقدمة«،	�شاركت	فيها	65	موؤ�ش�شة	وجهة	حكومية	يف	اإمارة	اأبوظبي،	
وح�شرها	اأكرث	من	180	مدير	تقنية	معلومات	ومتخ�ش�ش	تطبيقات	وبيانات،	ناق�شوا	منهجية	
العتداد	ببطاقة	الهوية	وتفعيل	تطبيقاتها	الإلكرتونية	يف	الهيئات	احلكومية	على	م�شتوى	اإمارة	

اأبوظبي.

»الهوية« تنّظم أول مؤتمر دولي للتعلم المؤسسي في المنطقة �

نظمت	الهيئة	خالل	عام	2012	اأول	موؤمتر	دويل	للتعلم	املوؤ�ش�شي	يف	منطقة	ال�شرق	الأو�شط	
و�شمال	اإفريقيا،	مب�شاركة	نخبة	من	اخلرباء	العامليني،	ويف	مقدمتهم	الربوفي�شور	بيرت	�شينج	
موؤ�ش�ش	اجلمعية	الدولية	للتعلم	املوؤ�ش�شي	كمتحدث	رئي�ش،	وبح�شور	ممثلي	عدد	من	اجلهات	
املحلية،	واأكرث	من	200	موظف	من	الهيئة.	وكان	هذا	احلدث	مبثابة	موؤمتر	حت�شريي	ملوؤمتر	

رئي�ش	تعتزم	الهيئة	تنظيمه	بوترية	�شنوية	اعتبارًا	من	العام	2013.

الهيئة شريك حكومي »لمؤتمر أمن الطباعة« �

يف	 ع�شر	 احلادي	 الطباعة	 اأمن	 ومعر�ش	 »موؤمتر	 فعاليات	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 �شاركت	
اآ�شيا	وال�شرق	الأو�شط	واإفريقيا«	ب�شفتها	»�شريك	حكومي«	اإلى	جانب	م�شاركتها	بورقة	عمل.	
وا�شتقطب	احلدث	الذي	اأقيم	خالل	�شبتمرب	2012	يف	دبي،	نحو	400	خبري	ومتخ�ش�ش	يف	

جمال	تكنولوجيا	اأنظمة	اأمن	الطباعة.
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الهيئة تنظم 
العديد من 

الفعاليات الهادفة 
لتفعيل تطبيقات 
الهوية الرقمية 

يف خمتلف مناحي 
احلياة

الهيئة تويل 
اهتماما خا�سا 
بكوادرها 
الب�سرية عرب 
اال�ستثمار يف 
تعزيز معارفها 
وتطوير قدراتها

 الهيئة حتر�س 
على تبادل 
اخلربات يف جمال 
اجلودة يف اإطار 
جهودها للرتقاء 
مب�ستوى خدماتها

الهيئة حري�سة 
على تعزيز 

العلقات 
التكاملية بني 

دول اخلليج يف 
جمال الهوية 

الذكية

الهيئة ترعى المؤتمر السادس للجودة في الشرق األوسط �

الذي	 الأو�شط،	 ال�شرق	 للجودة	يف	 ال�شاد�ش	 املوؤمتر	 اأعمال	 وح�شور	 رعاية	 الهيئة	يف	 �شاركت	
اإطار	حر�شها	على	تبادل	اخلربات	العاملية	 نظمته	جامعة	حمدان	بن	محمد	الإلكرتونية،	يف	
يف	جمال	اجلودة	تعزيزًا	جلهودها	الهادفة	لالرتقاء	مب�شتوى	خدماتها،	وكذلك	ت�شجيع	البحث	

العلمي،	وتعزيز	ثقافة	الإبداع	والبتكار.

... و«االجتماعات الدولية للمستثمرين في الموارد البشرية« �

املوارد	 يف	 للم�شتثمرين	 الدولية	 »الجتماعات	 فعاليات	 وح�شور	 رعاية	 يف	 الهيئة	 �شاركت	
الب�شرّية«	التي	اأقيمت	للمرة	الأولى	خارج	اأوروبا،	وعقدت	يف	مقر	دائرة	التنمية	القت�شادية	

بدبي،	بح�شور	ممثلني	عن	18	دولة،	ونحو	20	موظفًا	من	الهيئة.

»الهوية« تستضيف ورشة عمل خليجية حول »مركز التصديق اإللكتروني«   �

لبطاقات	 التوجيهية	 اللجنة	 عن	 ممثلون	 فيها	 �شارك	 تقنية	 عمل	 ور�شة	 الهيئة	 ا�شت�شافت	
تعزيز	 على	 الهيئة	 حر�ش	 اإطار	 يف	 وذلك	 اخلليجي،	 التعاون	 جمل�ش	 بدول	 الذكية	 الهوية	
الت�شديق	 اإن�شاء	»مركز	 الهيئة	جتربتها	يف	 وا�شتعر�شت	 التكاملية	بني	دول	املجل�ش.	 العالقة	

الإلكرتوين«.

»الهوية« تناقش استخدام تطبيقات الهوية الرقمية المستقبلية �

رائدة	يف	جمال	حلول	تطبيقات	 �شركات	عاملية	 بالتعاون	مع	 تقنية	 ور�شة	عمل	 الهيئة	 عقدت	
ا�شتخدام	تطبيقات	 تفعيل	 القريب	)NFC(،	لبحث	 املجال	 ات�شالت	 وتقنية	 الرقمية	 الهوية	

الهوية	الرقمية	يف	مختلف	مناحي	احلياة.
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الهيئة حتر�س 
على مواكبة 
اأحدث تقنيات 
اأنظمة الت�سجيل 
واإ�سدار بطاقات 
الهوية

لقاءات دورية 
بني االإدارة 
العليا واملوظفني 
لتحقيق التميز يف 
االأداء واالرتقاء 
بجودة اخلدمات

الهيئة تركز على 
اإعداد القيادات 

االإدارية وتعزيز 
ثقافة التميز يف 

�سفوفها

الهيئة مهتمة 
بتطوير مفهوم 

التعلم املوؤ�س�سي 
مبا يخدم خططها 

اال�سرتاتيجية

... وتنظم ندوة بعنوان »رحلة إلى عالم التميز« �

نّظمت	الهيئة	ندوة	بعنوان	»رحلة	اإلى	عامل	التميز«،	�شارك	فيها	اأكرث	من	450	موظفًا	وموظفة	
ينعم	 التي	 كالقيادة	 املتمّيزة«	 »القيادة	 اأّن	 الهيئة،	 واأكد	خاللها	مدير	عام	 الهيئة،	 اأ�شرة	 من	
�شعب	الإمارات	بتمّيزها	ال�شتثنائّي،	واأ�شلوب	احلكم	الفريد	الذي	تنتهجه،	والعالقة	النادرة	

التي	تربطها	مع	�شعبها،	هي	قيادة	ت�شتحق	مّنا	الوفاء	والعرفان،	والإبحار	نحو	عامل	التمّيز.

وتنظم ورشة عمل الستعراض الجيل الثاني من أنظمة التسجيل �

عمل	 ور�شة	 »اإميا�ش«،	 الأمنية	 واحللول	 الإلكرتونية	 الإدارة	 �شركة	 مع	 بالتعاون	 الهيئة	 نّظمت	
واإ�شدار	 الت�شجيل	 اأنظمة	 الثاين	فيما	يخ�ش	 تقنيات	اجليل	 اأحدث	 للتعرف	على	 متخ�ش�شة	

بطاقات	الهوية.

الهيئة تنظم ورشة عمل بعنوان »القيادة المؤسسية المتميزة« �

املتميزة«،	 املوؤ�ش�شية	 »القيادة	 بعنوان	 وموظفيها	 لقياداتها	 تفاعلية	 عمل	 ور�شة	 الهيئة	 نظمت	
القيادة	 روؤية	 تبّني	 العليا	على	 واإدارتها	 الهيئة	 قيادة	 العام	حر�ش	 املدير	 �شعادة	 اأكد	خاللها	
الإدارية	من	خالل	 القيادات	 �شنع	 اإلى	 الهادفة	 توجيهات	احلكومة	 وتنفيذ	 للدولة،	 الر�شيدة	
تدريب	املوظفني	على	فنون	القيادة،	وتوظيف	املهارات	القيادية،	وتعزيز	ثقافة	التميز	لدى	فرق	

العمل	يف	مختلف	ميادين	العمل	احلكومي.

... وتنّظم ورشة عمل لقياداتها مع مبتكر مفهوم »التعلم المؤسسي« �

نّظمت	الهيئة	ور�شة	عمل	تفاعلية	لقياداتها	ومدراءها	مع	الربوفي�شور	بيرت	�شينج	مبتكر	مفهوم	
تطوير	 �شبل	 خاللها	 ناق�شت	 املوؤ�ش�شي،	 للتعلم	 الدولية	 اجلمعية	 وموؤ�ش�ش	 املوؤ�ش�شي«	 »التعلم	

مفهوم	التعلم	املوؤ�ش�شي.
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الهيئة توؤكد 
اأهمية البنية 
التحتية لتعريف 
الهويات يف 
دعم احلكومة 
االإلكرتونية

...وحتر�س على 
مواكبة اأحدث 
التطورات يف 
املجال التقني

الهيئة ت�سعى 
لتحقيق كافة 

متطلبات برنامج 
االإمارات للخدمة 

احلكومية 
املتميزة

الهيئة نظمت 
العديد من 

ور�س العمل 
واملحا�سرات 

الهادفة لرت�سيخ 
التميز فكرًا 

وتطبيقا

وتشارك في معرض »إزري الشرق األوسط وأفريقيا« �

حر�ش	 اإطار	 يف	 واأفريقيا«	 الأو�شط	 ال�شرق	 »اإزري	 موؤمتر	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 �شاركت	
الهيئة	على	مواكبة	اأحدث	التطورات	يف	املجال	التقني،	والتوا�شل	البناء	مع	ال�شركات	العاملية	

واخلرباء	املتخ�ش�شني	يف	هذا	املجال	محليًا	وعامليًا.

»الهوية« ترعى المؤتمر 18 للحكومة والخدمات اإللكترونية في الخليج �

واخلدمات	 للحكومة	 	18 الـ	 املوؤمتر	 اأعمال	 وح�شور	 رعاية	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 �شاركت	
الإلكرتونية	يف	دول	جمل�ش	التعاون	لدول	اخلليج	العربية،	للتعرف	على	اأحدث	حلول	وتطبيقات	

احلكومات	والتعامالت	الإلكرتونية	بح�شور	خرباء	ومتخ�ش�شني	محليني	وعامليني.

... وتنظم ورشة عمل »األداء المتمّيز« �

نظمت	الهيئة	ور�شة	عمل	بعنوان	»الأداء	املتمّيز«	لقياداتها	الإدارية،	وناق�شت	خاللها	مالمح	
اأدائها	خالل	العامني	2010	و2011،	وا�شتعر�شت	عددًا	من	مناذج	الأداء	املتمّيز.

الهيئة تشارك في ملتقى اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة �

�شارك	وفد	من	الهيئة	يف	ملتقى	الإمارات	للخدمة	احلكومية	املتميزة	ال�شاد�ش،	والذي	يندرج	
�شمن	»برنامج	الإمارات	للخدمة	احلكومية	املتميزة«.	وتناول	امللتقى	ثقافة	الوعي	باخلدمات	

املقدمة	للمتعاملني	واأهمية	الت�شويق	لها	بطرق	مبتكرة.
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تهتم الهيئة 
باملقارنات 
املرجعية لتبادل 
التجارب مع 
االآخرين

الهيئة حتر�س 
على امل�ساهمة يف 
تعزيز تناف�سية 
الدولة يف 
جمال احلكومة 
االإلكرتونية

 املوارد الب�سرية 
يف الهيئة حتظى 
باهتمام متوا�سل 
لتطوير قدراتها 

ومتيزها

الهيئة توظف 
ب�سكل فعال 

و�سائل التوا�سل 
االجتماعي 
للتوا�سل مع 

املتعاملني

الهيئة تشارك في ملتقى »تنافسّية الحكومة اإللكترونّية« �

�شاركت	الهيئة	يف	اأعمال	»امللتقى	الثاين	لرفع	تناف�شّية	الدولة	يف	جمال	احلكومة	الإلكرتونّية«،	
الذي	نظمته	حكومة	الإمارات	الإلكرتونّية،	بالتعاون	مع	دائرة	ال�شوؤون	القت�شادّية	والجتماعّية	
يف	الأمم	املتحدة	التي	اأ�شادت	باملوقع	الإلكرتوين	لهيئة	الإمارات	للهوّية	كاأحد	املواقع	املتقدمة	

يف	دولة	الإمارات.

الهيئة ترٍعى وتشارك في المؤتمر الدولي للمقارنة المرجعية �

الذي	 املرجعية	 للمقارنة	 ال�شاد�ش	 الدويل	 املوؤمتر	 فعاليات	 وح�شور	 رعاية	 يف	 الهيئة	 �شاركت	
من�شة	 و�شّكل	 املرجعية،	 للمقارنة	 العاملية	 ال�شبكة	 مع	 بالتعاون	 للجودة	 دبي	 جمموعة	 نظمته	
للتعرف	على	كيفية	ال�شتفادة	من	املقارنة	املرجعية	يف	الواقع	العملي	لتحقيق	التميز	املوؤ�ش�شي.

»الهوية« تنّظم دورة »أخصائيي التواصل االجتماعي« �

نظمت	الهيئة	دورة	تدريبية	متخ�ش�شة	بعنوان	»اإعداد	اأخ�شائيي	التوا�شل	الجتماعي	للموؤ�ش�شات	
احلكومية«،	�شارك	فيها	25	موظفًا	يف	اإدارات	الت�شال	احلكومي	يف	21	جهة	ر�شمية	احتادية	
ومحلية	يف	الدولة،	وذلك	يف	اإطار	حر�ش	الهيئة	على	تعميم	املعرفة	حول	فر�ش	ال�شتفادة	من	

قنوات	الت�شال	الجتماعي	احلديثة	وتوظيفها	لالرتقاء	بخدمات	املوؤ�ش�شات	احلكومية.

... وتشارك في منتدى »أفضل الممارسات لالستثمار في الموارد البشرّية« �

�شاركت	الهيئة	بورقة	عمل	يف	منتدى	»اأف�شل	املمار�شات	لال�شتثمار	يف	املوارد	الب�شرّية«،	اأكدت	
خاللها	اهتمامها	بتنمية	مواردها	الب�شرّية	وحر�شها	على	امل�شّي	ُقدمًا	يف	عملّية	تطوير	راأ�ش	
بو�شفها	 الب�شرّية	 املوارد	 مع	 تتعامل	 التي	 الفكرّية	 منظومتها	 عنا�شر	 كاأحد	 الب�شرّي،	 مالها	

هدف	عملّية	التطوير	وو�شيلته	يف	الوقت	ذاته.
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الهيئة نظمت 
عددًا من الدورات 
التدريبية 
ملوظفي التدقيق 
الطلعهم على 
اأحدث املمار�سات 
العاملية

اإحدى ور�س 
العمل التي 
نظمتها الهيئة 
ملطابقة معايري 
الرت�سح جلائزة 
دبي للتنمية 
الب�سرية

الهيئة تنظم ورشة عمل لمطابقة معايير الترشح لجائزة دبي للتنمية البشرية �

نّظمت	الهيئة	عددًا	من	ور�ش	العمل	لتوعية	موظفيها	على	م�شتوى	الدولة،	بهدف	مطابقة	معايري	
الرت�شح	جلائزة	دبي	للتنمية	الب�شرية،	يف	اإطار	تبني	الهيئة	العديد	من	املبادرات	التطويرية	

ملواردها	الب�شرية	وفق	اأف�شل	املمار�شات	املحلية	والعاملية.

... وتنظم دورات تدريبية لموظفي التدقيق الداخلي �

نّظمت	الهيئة	عددًا	من	الدورات	التدريبية	لتطوير	الآليات	املعتمدة	يف	التدقيق	الداخلي	مبا	
2008«.	وذلك	يف	اإطار	�شل�شلة	الربامج	 يتوافق	مع	معايري	نظام	اإدارة	اجلودة	»الآيزو	9001:	
التدقيق	 موظفي	 اأداء	 وحت�شني	 الداخلي	 العمل	 تطوير	 بهدف	 الهيئة	 تنظمها	 التي	 والدورات	

وتدريبهم	على	اأحدث	املمار�شات	والإجراءات	العلمية	والعملية.

تركز الهيئة على 
حتقيق التميز 

يف خدماتها 
للمتعاملني 
اخلارجيني 
والداخليني

تدريب املوظفني 
يف خمتلف 

اجلوانب املتعلقة 
بعملهم يحظى 

باهتمام ومتابعة 
اإدارة الهيئة

الهيئة تنظم دورة تدريبية حول كشف تزوير الوثائق �

الوثائق	والتواقيع	وال�شيكات،	 الهيئة	دورة	تدريبية	متخ�ش�شة	يف	جمال	ك�شف	تزوير	 نّظمت	
التواقيع	 تزوير	 يف	 املتبعة	 الأ�شاليب	 على	 خاللها	 تعرفوا	 موظفيها،	 من	 عدد	 فيها	 �شارك	

وامل�شتندات	وكيفية	حتليلها	واكت�شافها	ف�شاًل	عن	الآثار	املرتتبة	عليها.

... وتنظم دورة بعنوان »أساسيات رحلة التميز المؤسسي« �

نّظمت	الهيئة	دورة	تدريبية	بعنوان	»اأ�شا�شيات	رحلة	التميز	املوؤ�ش�شي«،	�شارك	فيها	عدد	من	
واأ�شاليب	 ومعايريه	 مبفاهيمه	 والتعريف	 املتميز	 الأداء	 مراقبة	 منهجيات	 ناق�شت	 موظفيها،	

التقييم	املتبعة.
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فبرايرأبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة

قمة الحكومات ا�لكترونية
الخامسة للشرق ا�وسط

ديسمبرأبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة

المؤتمر والمعرض ا�ول
ل�بداع واالبتكار

نوفمبررأس اخليمة - اإلمارات العربية املتحدة

ملتقى أفضل
الممارسات الحكومية

أكتوبرمركز دبي التجاري العاملي

الدورة الثانية والثالثين من
أسبوع جايتكس للتقنية

أكتوبردبي - اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر أفكار ا�مارات

أكتوبرقصر اإلمارات، أبوظبي

المؤتمر الدولي ا�ول للتعلم المؤسسي
في الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

نوفمبر

مؤتمر تكنولوجيا المعلومات
الحكومي الثاني

دبي - اإلمارات العربية املتحدة

سبتمبردبي - اإلمارات العربية املتحدة

المؤتمر الحادي عشر �نظمة أمن
 الطباعة في آسيا والشرق ا�وسط

مايومركز دبي املالي العاملي

المؤتمر 18 للحكومة والخدمات ا�لكترونية
في دول مجلس التعاون الخليجي

مايوأبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة

مؤتمر الشرق ا�وسط
للبطاقات الرقمية

مارسمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية - أبوظبي

قمة أبوظبي
�نظمة الهوية المتقدمة

يناير - فبرايردبي - اإلمارات العربية املتحدة

المؤتمر السادس
للجودة في الشرق ا�وسط

فبرايرجاكرتا - أندونيسيا

مؤتمر
 «مستقبل الحكومات 2012»

يونيوروما - إيطاليا

المؤتمر الدولي للجمعية
ا�وروبية لبحوث الجودة

مارسبرلني - أملانيا

القّمة العالمّية
للجودة 2012

مايوجنيف - سويسرا

منتدى القمة العالمية
لمجتمع المعلومات

سبتمبرنيس - فرنسا

المؤتمر العالمي
�نظمة الهوية الرقمية

يوليوكامبريدج - اململكة املتحدة

مؤتمر «من االستراتيجية
إلى التسليم»

ينايرأبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة

ملتقى الشركاء
االستراتيجيين

18 يناير
ملتقى الشركاء االستراتيجيني

30 يناير - 02 فبراير
املؤمتر السادس للجودة في الشرق األوسط

26 فبراير
مؤمتر «مستقبل احلكومات 2012»

18 مارس
قمة أبوظبي للهوية

28 مارس
ة العامليّة للجودة 2012 القمّ

15-16 مايو
مؤمتر الشرق األوسط للبطاقات الرقمية 2012

18 مايو
منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات

19-23 مايو 
املؤمتر 18 للحكومة واخلدمات اإللكترونية

في دول مجلس التعاون اخلليجي

11-13 يوليو
مؤمتر «من االستراتيجية إلى التسليم»

30 يوليو
املؤمتر الدولي للجمعية األوروبية لبحوث اجلودة

02-03 أكتوبر 
املؤمتر الدولي األول للتعلم املؤسسي

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

09 أكتوبر
مؤمتر أفكار اإلمارات

14-18 أكتوبر
الدورة الثانية والثالثني من أسبوع جايتكس للتقنية 2012

21 أكتوبر
املؤمتر التحضيري ملؤمتر التعلم املؤسسي

01 نوفمبر
ملتقى أفضل املمارسات احلكومية 2012

19-20 نوفمبر
مؤمتر تكنولوجيا املعلومات احلكومي الثاني 2012

19-21 سبتمبر
املؤمتر العاملي ألنظمة الهوية الرقمية

24-27 سبتمبر
املؤمتر احلادي عشر ألنظمة أمن الطباعة

في آسيا والشرق األوسط

04-05 ديسمبر
املؤمتر واملعرض األول لإلبداع واالبتكار

2012

• 	)206  - الحظ »بناء وتطوير العلقات - دوليًا« �س )203 

أبرز المؤتمرات والمعارض
التي شاركت بها الهيئة خالل 2012
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مبادرة »األجندة الخضراء« �

واحللول	 املمار�شات	 من	 جمموعة	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 تبّنت	
الطاقة	 ا�شتهالك	 تخفي�ش	 يف	 لالإ�شهام	 الهادفة	 اجلديدة	 التكنولوجية	 والتطبيقات	
خالل	 من	 �شواء	 اخل�شراء«،	 »الأجندة	 مبادرة	 اإطار	 يف	 وذلك	 البيئة،	 على	 واملحافظة	
التقنيات	املعتمدة	يف	�شناعة	بطاقات	الهوية،	اأو	من	خالل	حتديث	وا�شتبدال	الأجهزة	

امل�شتخدمة	يف	مراكز	الهيئة.
وفيما	يلي	ملحة	على	اأبرز	م�شاريع	الهيئة	على	هذا	ال�شعيد:

ت�شمح		• للبيئة	 �شديقة	 بطرق	 املرجتعة	 الهوية	 بطاقات	 لإتالف	 �شركات	 مع	 التعاقد	
باإعادة	ت�شنيعها.

التوعية	باأهمية	تفعيل	تطبيقات	بطاقة	الهوية	للحد	من	ا�شتهالك	الطاقة	والطباعة		•
الورقية.

الورقي		• التخاطب	 يقلل	 مبا	 الدولة	 موؤ�ش�شات	 بني	 الإلكرتوين	 الربط	 اأنظمة	 تبّني	
وطباعة	الوثائق.

املباين		• ومعايري	 موا�شفات	 مع	 لتتالئم	 الهيئة	 ت�شميم	مراكز	 اإعادة	 اإطالق	م�شروع	
اخل�شراء.

من		• احلد	 بهدف	 اخل�شراء	 الت�شاميم	 معايري	 وفق	 جديد	 عمليات	 مركز	 اإن�شاء	
ا�شتهالك	الطاقة.

اإعادة	ت�شميم	البنية	التحتية	لالأنظمة	الإلكرتونية	واعتماد	البنية	الفرتا�شية	للحلول		•
املطبقة.

اإيقاف	طباعة	الوثائق	الناجتة	من	عملية	التب�شيم	مثل	الي�شالت	والكتفاء	بالن�شخ		•
الإلكرتونية.

املرا�شالت		• واعتماد	 الإجراءات	 اأغلب	 واأمتتة	 املوؤ�ش�شية	 املوارد	 اإدارة	 اأنظمة	 تطبيق	
الإلكرتونية.

الأعوام		• يف	 الطاقة	 توفري	 بزيادة	 والهتمام	 الأر�ش«	 »�شاعة	 ن�شاط	 يف	 امل�شاركة	
الأخرية.

حتديث	وا�شتبدال	الأجهزة	امل�شتخدمة	يف	مراكز	الهيئة	للحد	من	ا�شتهالك	الطاقة.	•
زيادة	العتماد	على	قنوات	التوا�شل	الجتماعي	يف	التفاعل	مع	املتعاملني.	•
عن		• عو�شًا	 الق�شرية	 الن�شية	 والر�شائل	 الإلكرتوين	 املوقع	 على	 العتماد	 زيادة	

املطبوعات	الورقية.
من		• تقلل	 التي	 الكاملة	 الإلكرتونية	 اخلدمات	 وتطبيق	 ت�شهيل	 نحو	 التوجه	 دعم	

ا�شتخدام	الورق.
اإدراج	ر�شالة	توعوية	يف	الر�شائل	الإلكرتونية	باأهمية	املحافظة	على	البيئة	قبل	طباعة		•

الورق.
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a »3 الهيئة اأهدت 18 فائزًا مب�سابقتها الثقافية ال�سهرية خلل العام 2012 اأجهزة »اآيباد 

Y )مسابقة )شخصيات أسهمت في تطوير اإلمارات

م�شابقة	 للدولة،	 والأربعني	 احلادي	 الوطني	 اليوم	 مبنا�شبة	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 اأطلقت	
تفاعلية	ملتابعيها	عرب	�شفحتها	الجتماعية	على	موقع	»في�شبوك«،	بعنوان	»�شخ�شيات	اأ�شهمت	
يف	تطوير	دولة	الإمارات«،	وذلك	يف	اإطار	جهود	الهيئة	الهادفة	اإلى	امل�شاهمة	يف	»تعزيز	ولء	

املواطنني	وانتماء	املقيمني«،	وفق	خطتها	ال�شرتاتيجية	للتوا�شل	الجتماعي.
يف	 بارز	 ب�شكل	 اأ�شهمت	 اأنها	 يعتقدون	 التي	 ال�شخ�شية	 تر�شيح	 للم�شاركني	 امل�شابقة	 واأتاحت	
للفائزين	خم�ش	جوائز	رمزية،	تنّوعت	ما	بني	 الهيئة	 تطوير	الإمارات	منذ	قيامها.	ور�شدت	
عدد	 على	 بناء	 	،»3 و«اآيباد	 ميني«	 و«اآيباد	 اأ�ش3«	 جالك�شي	 و«�شام�شوجن	 	»5 »اآيفون	 هواتف	

الأ�شوات	التي	ح�شدتها	تر�شيحات	املت�شابقني.

تعزيز التفاعل المجتمعي �

�شكان	 مع	 الجتماعي	 وتفاعلها	 توا�شلها	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 عزّزت	
قنوات	 تعزيز	 نحو	 امل�شتمر	 �شعيها	 اإطار	 يف	 وذلك	 املجتمعية،	 مبادراتها	 و�شاعفت	 الدولة،	
ال�شرتاتيجية	 خطتها	 مع	 ان�شجامًا	 متعامليها،	 مع	 الإيجابي	 والتفاعل	 املجتمع،	 مع	 الت�شال	
الهادفة	لتطوير	موؤ�ش�شة	خدمات	مبعايري	عاملية،	والتزامًا	منها	بتطبيق	قيمها	املوؤ�ش�شية	املتمثلة	

»بالرتكيز	على	املتعاملني«	و»العمل	بروح	الفريق«	و»الثقة«	و»امل�شوؤولية«	و»البتكار«.
املبادرات	املجتمعية،	وم�شابقة	تفاعلية	على	�شفحة	 الهيئة	ع�شرات	 اأطلقت	 الإطار،	 ويف	هذا	
موقعها	 على	 امل�شتمرة	 ال�شهرية	 الثقافية	 م�شابقتها	 جانب	 اإلى	 بها،	 اخلا�شة	 »في�شبوك«	

الإلكرتوين.
وفيما	يلي	ملحة	على	اأبرز	املبادرات	املجتمعية	للهيئة	خالل	العام	2012:

Y المسابقة الثقافية الشهرية

على	 ال�شهرية	 الثقافية	 م�شابقتها	 طرح	 	2012 العام	 خالل	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 وا�شلت	
موقعها	الإلكرتوين،	التي	ا�شتقطبت	)28517(	م�شاركًا،	فاز	18	من	بينهم	باأجهزة	»اآيباد	3«.

م�سابقة 
»�سخ�سيات 
اأ�سهمت يف 
تطوير االإمارات« 
ا�ستقطبت اآالف 
املتابعني ل�سفحة 
الهيئة على 
»فيب�سوك«
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موا�سلة رعاية نادي بني يا�س الريا�سي للعام الثاين على التوايل. 

ت�سجيل عدد من نزالء املوؤ�س�سة العقابية واالإ�سلحية يف مدينة العني ببطاقة الهوية. 

رعاية مبادرة االألعاب ال�سعبية بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون االجتماعية، وا�ست�سافة ندوة »�سند للآباء«

توزيع هدايا على منت�سبي نادي دبي للريا�سات اخلا�سة �سمن احتفاالت الهيئة باليوم الوطني.

توفري نقطة انتظار مل�ستخدمي احلافلت العامة بجوار مركز ال�سارقة بالتعاون مع موا�سلت االإمارة.

متعامل م�سن يهدي »الهوية« جم�ّسمًا خ�سبيًا ل�سفينة غو�س تعبريًا عن �سكره للهيئة.

امل�ساركة يف فعاليات امللتقى ال�سنوي الثاين الأهايل القطاع الغربي يف مدينة العني.

رعاية موؤمتر وجائزة اأفكار االإمارات االأول الذي نظمته جمموعة دبي للجودة حتت »�سعار اإبداعي هويتي«

اإهداء كر�سي متحرك مبوا�سفات خا�سة لطفل مواطن يعاين �سمورًا يف الدماغ.

تقدمي الدعم احلكومي ملعر�س املبدع االإماراتي الذي نظمه �سندوق تكافل دوائر اإمارة اأبوظبي

امل�ساركة يف فعاليات حملة »يوم بل ورق« التي نظمتها هيئة البيئة – اأبوظبي.

تكرمي عدد من �صباط وموظفي اإدارة االأدلة اجلنائية يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

امل�ساركة يف عدد من حملت تنظيف ال�سواطئ.

امل�ساركة يف فعاليات �سباق الهجن الرتاثي �سمن فعاليات مهرجان الظفرة.

تكرمي الطالبة نوف احلمادي لفوزها بجائزة اأف�سل متحدث يف الوطن العربي.

تكرمي اال�ستاذ حبيب ال�سايغ تقديرًا جلهوده االإعلمية الهادفة.

تكرمي جمموعة اجلابر لتحملها ر�سوم ت�سجيل 65 األفًا من موظفيها.

جمع التربعات املادية والعينية مل�ساندة اللجئني ال�سوريني يف اإطار حملة »ا�ستغاثوا فلبينا« بالتعاون مع الهلل االأحمر. 

اإطلق فعاليات بطولة هيئة االإمارات للهوية الرم�سانية الثانية لكرة القدم 2012.

تكرمي عبد العزيز املعمري مدير العلقات العامة والت�سويق ال�سابق يف الهيئة تقديرا جلهوده.

تكرمي الفائزين بجائزة متيز قيادات ال�سفني الثالث والرابع.

تنظيم عدد من الدورات التدريبة والتوعوية بالتعاون مع الدفاع املدين.

ا�ستقبال ع�سرات الوفود الطلبية يف مراكز الت�سجيل على م�ستوى الدولة.

تنظيم زيارات ميدانية لع�سرات املدار�س واحل�سانات على م�ستوى الدولة.

تنظيم زيارات اجتماعية لدور رعاية امل�سنني على م�ستوى الدولة.

تنظيم عدد من حملت التربع بالدم على م�ستوى اإدارات ومراكز الهيئة.

تكرمي املوظفني الفائزين مب�سابقة القراآن الكرمي خلل �سهر رم�سان املبارك. 

ت�سيري بعثة ت�سم 66 موظفًا من الهيئة الأداء منا�سك احلج.

تكرمي الطفل اأديب البلو�سي امللقب بـ«العامل االإماراتي ال�سغري« تقديرا الإبداعاته.

تنظيم زيارات ميدانية ملوظفي الهيئة اإلى املعامل الرتاثية يف الدولة.

تكرمي موظفي الهيئة املبدعني واالحتفاء بنجاحاتهم العلمية والعملية والريا�سية.

تكرمي موظفي الهيئة املتفوقني درا�سيًا من جانب االإدارة العليا.

اإهداء اأجهزة حا�سوب ملوظفي الهيئة امللتحقني بالدرا�سات االأكادميية.

تنظيم عدد من ور�س العمل لتعريف موظفات الهيئة بجائزة االإمارات لل�سيدات.

امل�ساركة يف فعاليات معر�س ذوي االحتياجات اخلا�سة لفئة ال�سم يف مدينة العني.

الهيئة ترعى احلملت االإعلمية ل�سندوق الزكاة لدعم وتعزيز التكافل والرتاحم االجتماعي.

رعاية برنامج املنتدى االجتماعي الثقايف االإلكرتوين »لكم �سند« التابع ل�سندوق التكافل االجتماعي.

امل�ساركة يف رعاية وح�سور برنامج »يا هل« االإر�سادي للطلبة اجلدد يف جامعة زايد.

بحث فر�س التعاون مع جمعية اأ�سدقاء البيئة و�سبل اال�ستفادة من اأن�سطة اجلمعية.

تنظيم برنامج تدريبي �سيفي وا�ستقطاب عدد من طلب وطالبات اجلامعات.

امل�ساركة يف فعاليات اليوم العاملي للم�سنني بالتعاون مع هيئة االأعمال اخلريية يف راأ�س اخليمة.

تكرمي مكتب بريد االإمارات يف راأ�س اخليمة مبنا�سبة اليوم العاملي للربيد.

تنظيم فعالية مبنا�سبة اليوم العاملي للغذاء لت�سجيع الطلب على تناول الطعام ال�سحي.

زيارة مواطنة م�سنة تقطن وحيدة يف منطقة �سوكة براأ�س اخليمة مبنا�سبة عيد الفطر.

امل�ساركة يف ت�سكيل اأكرب علم ب�سري يف العامل مبنا�سبة اليوم الوطني.

اإ�سدار بطاقات هوية بدل عن فاقد جمانًا للمت�سررين من حريق برجي »متويل« يف دبي و«باكر« يف ال�سارقة.

Y فعاليات مجتمعية

اأطلقت	هيئة	الإمارات	للهوية	خالل	العام	2012	ع�شرات	الأن�شطة	واحلمالت	والفعاليات	املجتمعية	
والوطنية	والإن�شانية	والبيئية	والثقافية.	كما	�شاركت	يف	دعم	ورعاية	العديد	من	املبادرات	بالتعاون	

مع	جهات	حكومية	اأخرى،	التزامًا	من	اأ�شرة	الهيئة	مببادىء	امل�شوؤولية	املجتمعية.
فيما	يلي	�شريط	�شور	لأبرز	اأن�شطة	وفعاليات	الهيئة	املجتمعية	اخلارجية	والداخلية:

الهيئة ترفع علم الدولة و�سور القيادة الر�سيدة حتت املاء يف اإطار احتفاالتها باليوم الوطني.

تلبية دعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم للتربع بالدم ملر�سى الثل�سيميا.

رعاية م�سروع اأكرب بطاقة هوية يف العامل مهداة ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.

رعاية مبادرة )خليفة بلغات العامل( بالتعاون مع مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعلم.

امل�ساركة يف فعاليات اليوم الوطني الـ41 على م�ستوى جمع اإدارات ومراكز الهيئة.

اإهداء 5000 اآالف حقيبة مدر�سية للأطفال وطلب املدار�س مبنا�سبة اليوم الوطني الـ41 للدولة.

زراعة »�سجرة االحتاد« يف جميع مراكز الهيئة مبنا�سبة اليوم الوطني.

رعاية ماراثون »ر�سالة الوفاء اإلى القائد« تقديرا ووفاء ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.

اإطلق حملة توقيع على وثيقة والء ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة بعنوان »والوؤنا خليفة«.

تكرمي املوظفات االأمهات يف الهيئة يف يوم جلو�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم.

االحتفال بعودة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة اإلى اأر�س الوطن �ساملًا معافى بعد رحلة علج.

امل�ساركة يف حفل ا�ستقبال املنتخب الوطني للمعاقني »فر�سان االإرادة« امل�ساركني يف »اأولومبياد لندن«.

اإطلق برنامج تدريبي بعنوان »هويتي انتمائي« لتعزيز االنتماء والوالء للوطن.

م�ساركة فاعلة يف كافة فعاليات القوافل الثقافية على م�ستوى الدولة.

امل�ساركة يف ندوات طبية وتوعوية وريا�سية بالتعاون مع اجلهات املخت�سة.

امل�ساركة يف مبادرة »�ساعة االأر�س« على م�ستوى كافة مباين الهيئة.

امل�ساركة يف العديد من احلملت الهادفة اإلى �سون وحماية البيئة.

االحتفاء باليوم العاملي للأم واملوظفة املثالية دعمًا لتمكني املراأة.

رعاية امللتقى العلمي الثاين لذوي االحتياجات اخلا�سة يف خورفكان.

امل�ساركة يف دعم امللتقى العلمي الثالث »كفى عنفًا« يف اليوم العاملي للأطفال �سحايا االعتداءات.

تنظيم العديد من الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل يف مراكز الهيئة.

رعاية العر�س اجلماعي للعام الثاين على التوايل بالتعاون مع �سندوق الزواج.

رعاية حملة وزارة الداخلية مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات.

رعاية الدورة ال�ساد�سة من فعاليات »رم�سان عجمان تقوى واإميان«.

تنظيم فعالية مبنا�سبة اليوم العاملي ملتلزمة داون حتت �سعار »بناء م�ستقبلنا«.

رعاية حملة »اإفطار ال�سائم« بالتعاون مع »الهلل االأحمر«.

تنظيم مبادرة »عطاياهم« مل�ساعدة االأ�سر املتعففة يف الدولة.

تكرمي موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية تقديرا لرعايتها لفئة ذوي االحتياجات اخلا�سة.

رعاية ملتقى التوحد الذي نظمته »موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية« مبنا�سبة اليوم العاملي للتوحد.

رعاية موؤمتر التطوير القيادي للموظفني االإداريني والكوادر الوطنية ال�سابة باملوؤ�س�سات احلكومية.

اإهداء اأجهزة حا�سوب للطلب املتفوقني والطالبات املتميزات بجامعة ال�سارقة.

اإهداء 55 جهاز حا�سوب للطلب املتميزين يف كليات التقنية العليا.

اإهداء األفي ن�سخة من امل�سحف ال�سريف للموظفني واملتعاملني خلل رم�سان املبارك.

دعم حملة التربعات التي نظمتها »الهلل االأحمر« خلل �سهر رم�سان املبارك.

رعاية م�سروع »�سقيا املاء« بالتعاون مع الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف.

امل�ساركة يف الدورة الثانية للمعر�س الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات االإن�سانية »توعية«.

امل�ساركة يف فعالية »اأ�سبوع امل�سنني« وتعميق التوا�سل والرتابط مع كبار ال�سن.

دعم حملة »ال للمخالفني« التي اأطلقتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة اإيواء خمالف.

امل�ساركة يف فعالية اأ�سبوع النزيل اخلليجي تر�سيخًا لقيم التكافل االجتماعي.
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»الهوية« ترفع 
علم الدولة و�سور 
القيادة الر�سيدة 
حتت املاء يف اإطار 
احتفاالتها باليوم 
الوطني
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امل�ساركة يف 
فعاليات اليوم 
الوطني الـ41 

على م�ستوى جمع 
اإدارات ومراكز 

الهيئة

اإهداء 5000 
حقيبة مدر�سية 
للأطفال وطلب 

املدار�س مبنا�سبة 
اليوم الوطني 
الـ41 للدولة

زراعة »�سجرة 
االحتاد« يف جميع 

مراكز الهيئة 
مبنا�سبة اليوم 

الوطني

رعاية مبادرة 
)خليفة بلغات 
العامل( بالتعاون 
مع مركز �سلطان 
بن زايد للثقافة 
واالإعلم

رعاية م�سروع 
اأكرب بطاقة هوية 
يف العامل مهداة 
ل�ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل«

تلبية دعوة 
�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم 
للتربع بالدم 
ملر�سى الثل�سيميا
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االحتفال بعودة 
�ساحب ال�سمو 

حاكم ال�سارقة 
اإلى اأر�س الوطن 
�ساملًا معافى بعد 

رحلة علج

امل�ساركة يف حفل 
ا�ستقبال املنتخب 
الوطني للمعاقني 
»فر�سان االإرادة« 

امل�ساركني يف 
»اأولومبياد لندن«

االحتفاء باليوم 
العاملي للأم 

واملوظفة املثالية 
دعمًا لتمكني 

املراأة

رعاية ماراثون 
»ر�سالة الوفاء 
اإلى القائد« 
تقديرا ووفاء 
ل�ساحب ال�سمو 
رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل«

تكرمي املوظفات 
االأمهات يف الهيئة 
يف يوم جلو�س 
�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم

اإطلق حملة 
توقيع على وثيقة 
والء ل�ساحب 
ال�سمو رئي�س 
الدولة بعنوان 
»والوؤنا خليفة«
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امل�ساركة يف 
العديد من 

احلملت الهادفة 
اإلى �سون وحماية 

البيئة

اإطلق برنامج 
تدريبي بعنوان 

»هويتي انتمائي« 
لتعزيز االنتماء 

والوالء للوطن

رعاية امللتقى 
العلمي 

الثاين لذوي 
االحتياجات 

اخلا�سة يف 
خورفكان

م�ساركة فاعلة 
يف كافة فعاليات 
القوافل الثقافية 
على م�ستوى 
الدولة

امل�ساركة يف ندوات 
طبية وتوعوية 
وريا�سية 
بالتعاون مع 
اجلهات املخت�سة

امل�ساركة يف 
مبادرة »�ساعة 
االأر�س« على 
م�ستوى كافة 
مباين الهيئة
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رعاية حملة 
وزارة الداخلية 
مبنا�سبة اليوم 
العاملي ملكافحة 

املخدرات

رعاية الدورة 
ال�ساد�سة من 

فعاليات »رم�سان 
عجمان تقوى 

واإميان«

تنظيم فعالية 
مبنا�سبة اليوم 
العاملي ملتلزمة 

داون حتت �سعار 
»بناء م�ستقبلنا«

امل�ساركة يف 
دعم امللتقى 
العلمي الثالث 
»كفى عنفًا« يف 
اليوم العاملي 
للأطفال �سحايا 
االعتداءات

تنظيم العديد 
من الفعاليات 
مبنا�سبة اليوم 
العاملي للطفل يف 
مراكز الهيئة

رعاية العر�س 
اجلماعي للعام 
الثاين على 
التوايل بالتعاون 
مع �سندوق الزواج
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رعاية ملتقى 
التوحد 

الذي نظمته 
»موؤ�س�سة زايد 

العليا للرعاية 
االإن�سانية« 

مبنا�سبة اليوم 
العاملي للتوحد

رعاية موؤمتر 
التطوير القيادي 

للموظفني 
االإداريني 

والكوادر الوطنية 
ال�سابة باملوؤ�س�سات 

احلكومية

اإهداء اأجهزة 
حا�سوب للطلب 

املتفوقني 
والطالبات 

املتميزات بجامعة 
ال�سارقة

تكرمي موؤ�س�سة 
زايد العليا 
للرعاية 
االإن�سانية تقديرا 
لرعايتها لفئة 
ذوي االحتياجات 
اخلا�سة

تنظيم مبادرة 
»عطاياهم« 
مل�ساعدة االأ�سر 
املتعففة يف 
الدولة

رعاية حملة 
»اإفطار ال�سائم« 
بالتعاون مع 
»الهلل االأحمر«
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رعاية م�سروع 
»�سقيا املاء« 
بالتعاون مع 

الهيئة العامة 
لل�سوؤون 

االإ�سلمية 
واالأوقاف

امل�ساركة يف 
الدورة الثانية 

للمعر�س 
الوطني للتوعية 

املجتمعية 
واخلدمات 
االإن�سانية 

»توعية«

امل�ساركة يف 
فعالية »اأ�سبوع 

امل�سنني« وتعميق 
التوا�سل 

والرتابط مع كبار 
ال�سن

اإهداء 55 جهاز 
حا�سوب للطلب 
املتميزين يف 
كليات التقنية 
العليا

اإهداء األفي 
ن�سخة من 
امل�سحف ال�سريف 
للموظفني 
واملتعاملني خلل 
�سهر رم�سان 
املبارك

دعم حملة 
التربعات التي 
نظمتها »الهلل 
االأحمر« خلل 
�سهر رم�سان 
املبارك
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ت�سجيل عدد من 
نزالء املوؤ�س�سة 

العقابية 
واالإ�سلحية 

يف مدينة العني 
ببطاقة الهوية

رعاية مبادرة 
االألعاب ال�سعبية 

بالتعاون مع 
وزارة ال�سوؤون 
االجتماعية 

وا�ست�سافة ندوة 
»�سند للآباء«

توزيع هدايا على 
منت�سبي نادي 

دبي للريا�سات 
اخلا�سة �سمن 

احتفاالت الهيئة 
باليوم الوطني 

للدولة

دعم حملة
»ال للمخالفني« 
التي اأطلقتها 
وزارة الداخلية 
للحد من ظاهرة 
اإيواء املخالفني

امل�ساركة يف 
فعالية اأ�سبوع 
النزيل اخلليجي 
تر�سيخًا 
لقيم التكافل 
االجتماعي

بحث فر�س 
التعاون مع 
جمعية اأ�سدقاء 
البيئة و�سبل 
اال�ستفادة من 
اأن�سطة اجلمعية
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رعاية موؤمتر 
وجائزة اأفكار 

االإمارات االأول 
الذي نظمته 

جمموعة دبي 
للجودة حتت 

�سعار »اإبداعي 
هويتي«

اإهداء كر�سي 
متحرك 

مبوا�سفات خا�سة 
لطفل مواطن 

يعاين �سمورًا يف 
الدماغ

تقدمي الدعم 
احلكومي ملعر�س 
املبدع االإماراتي 

الذي نظمه 
�سندوق تكافل 

دوائر اإمارة 
اأبوظبي

توفري نقطة 
انتظار مل�ستخدمي 
احلافلت 
العامة بجوار 
مركز ال�سارقة 
بالتعاون مع 
موا�سلت االإمارة 
وتخ�سي�س 
مواقف لذوي 
االحتياجات 
اخلا�سة

متعامل م�سن 
يهدي »الهوية« 
جم�ّسمًا خ�سبيًا 
ل�سفينة غو�س 
تعبريًا عن �سكره 
للهيئة

امل�ساركة يف 
فعاليات امللتقى 
ال�سنوي الثاين 
الأهايل القطاع 
الغربي يف مدينة 
العني

260261 Emirates Identity Authority   |   Annual Report 2012هيئة الإمارات للهوّية   |   التقرير ال�سنوّي 2012



تكرمي اال�ستاذ 
حبيب ال�سايغ 

تقديرًا جلهوده 
االإعلمية 

الهادفة

تكرمي موظفي 
اخلدمات املعاونة 
ا�ستجابة ملبادرة 

�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم

تكرمي الطالبة 
نوف احلمادي 

لفوزها بجائزة 
اأف�سل متحدث يف 

الوطن العربي

امل�ساركة يف 
فعاليات حملة 
»يوم بل ورق« 
التي نظمتها هيئة 
البيئة – اأبوظبي

تكرمي عدد من 
�صباط وموظفي 
اإدارة االأدلة 
اجلنائية يف 
القيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي

امل�ساركة يف 
عدد من حملت 
تنظيف ال�سواطئ
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تكرمي عبد 
العزيز املعمري 
مدير العلقات 

العامة والت�سويق 
ال�سابق يف الهيئة 

تقديرا جلهوده

تكرمي الفائزين 
بجائزة متيز 

قيادات ال�سفني 
الثالث والرابع

تنظيم عدد من 
الدورات التدريبة 

والتوعوية 
بالتعاون مع 

الدفاع املدين

اإطلق فعاليات 
بطولة هيئة 
االإمارات للهوية 
الرم�سانية 
الثانية لكرة 
القدم 2012

تكرمي جمموعة 
اجلابر لتحملها 
ر�سوم ت�سجيل 65 
األفًا من موظفيها

جمع التربعات 
املادية والعينية 
مل�ساندة اللجئني 
ال�سوريني يف اإطار 
حملة »ا�ستغاثوا 
فلبينا« بالتعاون 
مع الهلل االأحمر
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تنظيم عدد من 
حملت التربع 

بالدم على م�ستوى 
اإدارات ومراكز 

الهيئة

تكرمي املوظفني 
الفائزين 

مب�سابقة القراآن 
الكرمي خلل �سهر 

رم�سان املبارك

ت�سيري بعثة ت�سم 
من  موظفًا   66

الهيئة الأداء 
منا�سك احلج

ا�ستقبال ع�سرات 
الوفود الطلبية 
يف مراكز 
الت�سجيل على 
م�ستوى الدولة

تنظيم زيارات 
ميدانية 
لع�سرات املدار�س 
واحل�سانات على 
م�ستوى الدولة

تنظيم زيارات 
اجتماعية لدور 
رعاية امل�سنني 
على م�ستوى 
الدولة
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تكرمي موظفي 
الهيئة املبدعني 

واالحتفاء 
بنجاحاتهم 

العلمية والعملية 
والريا�سية

اإهداء اأجهزة 
حا�سوب ملوظفي 
الهيئة امللتحقني 

بالدرا�سات 
االأكادميية

تنظيم عدد 
من ور�س العمل 

لتعريف موظفات 
الهيئة بجائزة 

االإمارات لل�سيدات

تكرمي الطفل 
اأديب البلو�سي 
امللقب بـ »العامل 
االإماراتي 
ال�سغري« تقديرا 
الإبداعاته

تنظيم برنامج 
تدريبي �سيفي 
وا�ستقطاب 
عدد من طلب 
وطالبات 
اجلامعات

تنظيم زيارات 
ميدانية ملوظفي 
الهيئة اإلى املعامل 
الرتاثية يف 
الدولة
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امل�ساركة يف رعاية 
وح�سور برنامج 

»يا هل« االإر�سادي 
للطلبة اجلدد يف 

جامعة زايد

تكرمي مكتب 
بريد االإمارات 

يف راأ�س اخليمة 
مبنا�سبة اليوم 

العاملي للربيد

زيارة مواطنة 
م�سنة تقطن 

وحيدة يف منطقة 
�سوكة براأ�س 

اخليمة مبنا�سبة 
عيد الفطر

الهيئة ترعى 
احلملت 
االإعلمية 
ل�سندوق الزكاة 
لدعم وتعزيز 
التكافل والرتاحم 
االجتماعي

امل�ساركة يف 
فعاليات معر�س 
ذوي االحتياجات 
اخلا�سة لفئة 
ال�سم يف مدينة 
العني

رعاية برنامج 
املنتدى 
االجتماعي 
الثقايف 
االإلكرتوين »لكم 
�سند« التابع 
ل�سندوق التكافل 
االجتماعي
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قالوا وكتبوا عن »الهوية«

273

امل�ساركة يف 
فعاليات اليوم 
العاملي للم�سنني 
بالتعاون مع هيئة 
االأعمال اخلريية 
يف راأ�س اخليمة

تنظيم فعالية 
مبنا�سبة اليوم 
العاملي للغذاء 
لت�سجيع الطلب 
على تناول 
الطعام ال�سحي

امل�ساركة يف 
ت�سكيل اأكرب علم 
ب�سري يف العامل 
مبنا�سبة اليوم 
الوطني
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اإن	اأبحاث	هيئة	 �
الإمارات	للهوية	�شت�شكل	
م�شادر	ممتازة	ومهمة	
للباحثني	يف	جمال	
الهوية	الرقمية	والعديد	
من	الق�شايا	املعا�شرة.	
و�شت�شم	الأمم	
املتحدة	هذه	الأبحاث	
اإلى	مكتبتها	العامة	
و�شتن�شرها	على	موقعها	
الإلكرتوين.	ول	�شك	
اأن	جتربة	الهيئة	تعترب	
من	بني	اأف�شل	التجارب	
احلكومية	يف	العامل	
بالنظر	اإلى	م�شاهمتها	
يف	توفري	البيانات	
»املفتوحة«	ملنظومة	
العمل	احلكومي	لدولة	
الإمارات.
اخلبري الدويل 

ريتشارد كيربي
امل�ست�سار االإقليمي لدى االأمم 
املتحدة يف اإدارة احلكومة 
االإلكرتونية لل�سوؤون االقت�سادية 
واالجتماعية

اإن	م�شروع	الهوية	يف	 �
دولة	الإمارات	�شيكون	
ذا	فائدة	كبرية	يف	
امل�شتقبل	القريب	يف	
مواجهة	الأن�شطة	
الإجرامية	املنظمة،	
وك�شف	عمليات	تزوير	
الهوية،	التي	تعترب	
حتديًا	وتهديدًا	مبا�شرًا	
لالأمن	وال�شتقرار	على	
م�شتوى	العامل.

رونالد نوبل
االأمني العام للمنظمة الدولية 
لل�سرطة اجلنائية »االإنرتبول« 

من	املده�ش	حقًا	اأن	 �
نرى	م�شروعًا	ب�شخامة	
م�شروع	بطاقة	الهوية	
الذي	تنفذه	دولة	
الإمارات،	بالنظر	
اإلى	م�شتوى	الن�شج	
التكنولوجي	الذي	
متّكنت	من	الو�شول	
اإليه،	والذي	�شيلعب	
حتمًا	دورًا	محوريًا	
يف	تطوير	القطاع	
احلكومي.

صوفي لندن
مبعوث االحتاد الدويل للت�ساالت 
ل�سوؤون جلنة النطاق العري�س من 
اأجل التنمية الرقمية

تعترب	جتربة	هيئة	 �
الإمارات	للهوية	من	
بني	اأف�شل	التجارب	
احلكومية	على	م�شتوى	
العامل،	بالنظر	اإلى	
م�شاهمتها	يف	دعم	
منظومة	العمل	
احلكومي	على	امل�شتوى	
املحلي	لدولة	الإمارات،	
م�شتفيدة	من	م�شروع	
الهوية	الرقمية.

معالي كريستيا 
كيورو

وزيرة االإ�سكان واالت�ساالت 
الفنلندية

نهناأ	هيئة	الإمارات	 �
للهوية	مبنا�شبة	جناحها	
يف	احل�شول	على	
موا�شفة	»امل�شتثمرون	
يف	املوارد	الب�شرية«،	
كاأول	جهة	احتادية	
)م�شتقلة(	يف	دولة	
الإمارات	حت�شل	على	
هذه	املوا�شفة	الدولية،	
والتي	تعك�ش	جهودها	
املبذولة	يف	�شبيل	بناء	
م�شتقبل	موؤ�ش�شي	متميز	
ملوظفيها.

دايفيد ديل
مدير عام هيئة »امل�ستثمرون يف 
املوارد الب�سرّية« الدولية

يعترب	م�شروع	الهوية	 �
يف	دولة	الإمارات	
منوذجًا	ناجحًا	
للمنظومات	التقنية	
واملعلوماتية	املتكاملة،	
وهو	ما	يدفعنا	يف	كوريا	
اجلنوبية	اإلى	ال�شعي	
نحو	العمل	مع	هيئة	
الإمارات	للهوية	يف	
�شبيل	ال�شتفادة	من	
اخلربات	التي	متتلكها،	
وال�شتفادة	من	جتربتها	
يف	هذا	املجال.

جواك جيونج هوان
نائب قن�سل �سفارة جمهورية كوريا 
اجلنوبية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة

قالوا عن الهيئة
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اأ�شيد	مبا	حققته	دولة	 �
الإمارات	من	خالل	
هيئة	الإمارات	للهوية	يف	
جمال	ت�شجيل	�شكانها	
بنظام	ال�شجل	ال�شكاين	
مع	حفظ	بياناتهم	
البيومرتية،	بهدف	
تعزيز	الهوية	ال�شخ�شية	
ل�شكانها	وتطوير	اآليات	
التحقق	من	الهويات	
�شواء	عرب	منافذها	
اأو	عرب	ال�شبكات	
الإلكرتونية.

رياض قهوجي
الرئي�س التنفيذي ملعهد »ال�سرق 
االأدنى واخلليج للتحليل الع�سكري«

تعترب	منظومة	الهوية	 �
الرقمية	يف	دولة	
الإمارات	من	اأقوى	
املنظومات	على	م�شتوى	
العامل،	�شواء	من	حيث	
التقنيات	امل�شتخدمة	
اأو	من	حيث	التطور	
التكنولوجي	الذي	
تنتهجه،	واأتوقع	اأن	
يكون	لها	اأثر	كبري	يف	
بناء	منوذج	حكومي	
اإلكرتوين	متكامل.

فرانك اليمان
مدير العلقات الدولية يف 
وزارة الدولة ل�سوؤون تكنولوجيا 
االت�ساالت واملعلومات يف بلجيكا

اأ�شيد	مبا	حققته	دولة	 �
الإمارات	من	تطورات	
ملمو�شة	يف	املجالت	
كافة.	كما	اأثني	على	
م�شروع	بطاقة	الهوية	
الرقمية	الطموح	الذي	
تنفذه	هيئة	الإمارات	
للهوية،	والذي	جعل	
دولة	الإمارات	واحدة	
من	بني	اأكرث	دول	العامل	
تقّدمًا	يف	تنفيذ	هذا	
النوع	من	امل�شاريع	
احليوية	وال�شرتاتيجية	

معايل

رحمن مالك
وزير الداخلية الباك�ستاين

	

تعد	اخلطة	 �
ال�شرتاتيجية	التي	
تنتهجها	هيئة	الإمارات	
للهوية	مبثابة	منوذج	
عاملي	يف	جمال	اإعداد	
اخلطط	ال�شرتاتيجية.	
واأثني	على	امل�شتهدفات	
ال�شرتاتيجية	التي	
متكّنت	من	بلوغها	يف	
اإطار	اخلطة	الزمنية.

الربوفي�سور

روبرت كابالن
اخلبري يف جمال التخطيط 
اال�سرتاتيجي يف كلية االأعمال 
بجامعة »هارفارد«

ي�شعدين	اأن	اأعرّب	 �
عن	اإعجابي	الكبري	
مب�شاريع	هيئة	الإمارات	
للهوية	الهادفة	لتطوير	
بنية	حتتية	اآمنة	
ومتكاملة	لإثبات	الهوية	
ال�شخ�شية	يف	دولة	
الإمارات،	وتقدمي	
خدمات	اإلكرتونية	
مبتكرة،	واأن	اأ�شيد	
مبا	حققته	الهيئة	من	
اإجنازات	ت�شكل	منوذجا	
ومثاًل	يف	جمال	التميز	
يف	تقدمي	اخلدمات	
احلكومية.

نيلز سوليبيرغ
الرئي�س للقطاع احلكومّي يف �سركة 
»مايكرو�سوفت« العاملية

اإن	ما	حققته	دولة	 �
الإمارات	من	تقّدم	يف	
جمال	ت�شجيل	وجمع	
البيانات	البيومرتية	
ي�شاهي	ما	حققته	
الوليات	املتحدة	
الأمريكية	واململكة	
املتحدة.	كما	اأن	نهج	
الإمارات	يف	جمع	
البيانات	البيومرتية	
ل�شكانها	يف	�شبيل	تعزيز	
اأمنها	على	ال�شعيدين	
الوطني	والفردي،	يعترب	
مثاًل	يحتذى	به	على	
م�شتوى	العامل.

الربوفي�سور

أوستين لونج
ع�سو معهد »اآرنولد اأ. �سالتزمان« 
و«جامعة كولومبيا« - الواليات 
املتحدة االأمريكية
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برنامج	ال�شجل	 �
ال�شكاين	وبطاقة	الهوية	
يف	دولة	الإمارات	
يعد	م�شروعًا	رائدًا	
يف	اأهدافه	ومكوناته،	
و�شي�شبح	حال	اكتماله،	
منوذجًا	يحتذى.

فرانك بول
مدير االأنظمة التقنية واحليوية يف 
املفو�سية االأوروبية

	جنحت	هيئة	الإمارات	 �
للهويـة	على	الرغم	من	
حداثة	ن�شاأتها	ن�شبيًا،	يف	
تر�شيخ	مكانتها	عامليًا.	
كما	تعترب	ا�شرتاتيجية	
الهيئة	-2013

2010،	منوذجًا	للفكر	
ال�شرتاتيجي	املتطور،	
وتنبع	قيمتها	من	
امل�شاريع	واملبادرات	
الطموحة	املنبثقة	عنها.

لوك فانيست
مدير االإدارة العامة لل�سجل 
ال�سكاين يف بلجيكا

حري�شون	على	تعزيز	 �
عالقات	التعاون	
امل�شرتك	مع	هيئة	
الإمارات	للهوية،	
وجندد	التزام	�شركتنا	
مب�شوؤولياتها	جتاه	
امل�شاريع	ال�شرتاتيجية	
التي	تنفذها	الهيئة،	
و�شنعمل	على	تقدمي	
كافة	اأ�شكال	الدعم	
بهدف	اإجناحها	على	
اأف�شل	نحو	ممكن.

أندي جرين
رئي�س �سركة
»لوجيكا« العاملية

»الهوية« في أعمدة الصحافة
�شّكلت	اأخبار	هيئة	الإمارات	للهوية	مادة	»د�شمة«	ملختلف	و�شائل	الإعالم	املحلية	
خالل	العام	2012.	وتداولت	جميع	ال�شحف	واملجالت	ومختلف	محطات	التلفزة	
الإلكرتونية،	 واملنتديات	 الجتماعي	 التوا�شل	 ومواقع	 الإذاعية	 القنوات	 ومعظم	
وبوترية	�شبه	يومية،	اأخبار	وق�شايا	»الهوية«،	وحتديدًا	يف	اجلوانب	املتعلقة	بقرار	

مهل	الت�شجيل	و�شكاوى	تاأخر	ا�شتالم	البطاقات...
وقد	تعاملت	الهيئة	ب�شفافية	بالغة	مع	و�شائل	الإعالم،	وحر�شت	على	تعزيز	التفاعل	
معها	وتلبية	متطلباتها،	من	خالل	الإجابة	املبا�شرة	على	ا�شتف�شارات	الإعالميني،	
وحل	�شكاوى	املتعاملني	الواردة	من	ال�شحف	وبرامج	)البث	املبا�شر(	اأوًل	باأول،	
وذلك	انطالقًا	من	قناعة	الهيئة	الرا�شخة	باأهمية	دور	»الإعالم«	يف	ت�شليط	ال�شوء	

على	اأماكن	الق�شور	بهدف	جتاوز	اخللل،	و�شوًل	لك�شب	ر�شا	املتعاملني.
التحرير	 روؤ�شاء	 كافة	 اإلى	 والتقدير	 ال�شكر	 بجزيل	 لنتوجه	 الفر�شة	 هذه	 وننتهز	
وكتاب	الأعمدة	واملذيعني	وال�شحفيني،	الذي	كان	لهم	دور	اإيجابي	وموؤثر	يف	حث	
امل�شروع	 هذا	 باأهمية	 املجتمع	 وتوعية	 الهوية،	 بطاقة	 يف	 الت�شجيل	 على	 ال�شكان	

الوطني	وال�شرتاتيجي	للدولة.
الأعمدة	 كّتاب	 اأبرز	 من	 نخبة	 باأقالم	 ُكتبت	 التي	 املقالت	 من	 عدد	 يلي	 وفيما	
جتاه	 النظر	 وجهات	 مختلف	 عك�شت	 مراآة	 مبثابة	 وكانت	 الدولة،	 يف	 ال�شحفية	
اأداء	الهيئة،	والتي	ُن�شرت	يف	ال�شحف	الإماراتية	العربية	خالل	العام	2012،	ومت	

ترتيبها	يف	هذا	التقرير	وفقًا	لت�شل�شل	ن�شرها	الزمني:
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في الـ»سيستم« وما يفعلون -1

عديدة،	 اإدارات	 وتعاقب	 يزيد،	 اأو	 �شنوات	 خم�ش	 مرور	 بعد	 �شامحونا	 يعني	
واأخرى	 �شائعة،	 وبطاقات	 وتو�شيالت،	 �شريع	 وبريد	 وتبديالت،	 وتغيريات	
�شمن	 واإدخالها	 الهوية،	 بطاقة	 تفعيل	 ننتظر	 زلنا	 ما	 راجعة،	 واأخرى	 تائهة،	
»�شي�شتم«	املجتمع،	ومعامالت	موؤ�ش�شاته،	ل	نريد	اأن	»نرت�ش	اأبواكنا	ببطاقات	
كل	 يف	 بها	 واملرحب	 ال�شهلة	 الئتمان	 بطاقات	 تكفينا	 عازة«،	 لها	 ول	 زائدة،	
مكان	وفوائدها	التي	ل	تنتهي،	نريد	اأن	جتعلوا	من	بطاقة	الهوية	مثل	رخ�شة	
القيادة	اأو	ال�شواقة	اأو	الـ»لي�شن«	يف	لو�ش	اأجنلو�ش،	بحيث	يكفيك	ويفكك	من	
عجزنا	 الذي	 �شفر	 جواز	 و�شور	 بطاقات	 من	 جيوبنا	 بها	 منالأ	 كثرية	 اأ�شياء	
يكتبها	 وب�شراحة	 ب�شراحة،	 وهناك..	 هنا	 لنقدمها	 منه	 �شور	 ا�شتن�شاخ	 من	
ح�شنني	هيكل،	ما	زلنا	ن�شافر	بجوازاتنا	يف	بالدنا،	وقطاعاتها	وموؤ�ش�شاتها!	ما	
اأن	 زلنا	ببطاقات	الهوية	خارج	الـ»�شي�شتم«،	ومبنا�شبة	الـ»�شي�شتم«	يعني	لبد	
نعذب	خلق	اهلل	واملواطنني	الكرام	�شنوات	طويلة،	ول	تتعب	موؤ�ش�شاتنا	الوطنية	
مع	 يتوافق	 وجعله	 وتعديله	 الـ«�شي�شتم«	 تغيري	 اأجل	 من	 واحدة	 �شنة	 نف�شها	
م�شالح	النا�ش،	وتوفري	جهدهم،	ووقتهم،	ما	زلنا	جنلد	اأولئك	املتقاعدين	من	
باإثبات	حالة	 ال�شوؤون	 واأ�شحاب	معا�شات	 الأرامل،	 وامل�شتفيدات	من	 »�شوابنا«	
»�شواب«	 �شنة،	هناك	 وكل	 اأ�شهر،	 �شتة	 املحكمة	كل	 اإلى	 �شهود	 الزواج،	وجلب	
وا	ال�شنني	وعّدوها،	وهناك	عجائز	انقطع	عنهن	الطمث	قبل	ظهور	النفط،	 ق�شّ
ومع	ذلك	ت�شر	موؤ�ش�شاتنا	الوطنية	املوقرة	على	تعذيبهم،	والتلذذ	مب�شاويرهم	
وختم	 العدل،	 كاتب	 وتوقيع	 ال�شهود	 وجلب	 املحاكم،	 ومراجعة	 الطويلة،	
القا�شي،	ودفع	ر�شوم	تزيد	على	الثالثمائة	درهم	يف	كل	مرة،	و�شرب	خطوط	
حتى	اأبوظبي	لت�شليمها،	متمنني	األ	ت�شيع	بني	اأوراق	موظف	كثرية	اأمامه	ويف	
الدرج،	وبني	ملفات	قدمية	مغرّبة	حتت	طاولته،	الآن..	تريدون	اأن	تقولوا	يل	اإنه	
لي�ش	هناك	»�شي�شتم«	قادر	على	اأن	ي�شتوعب	هذه	احلالت	الجتماعية،	وربطها	
ببقية	موؤ�ش�شات	الدولة؟	هل	هو	عجز	اأم	بريوقراطية	نحافظ	عليها	من	اأجل	
األ	 الأربعني،	 الدولة	 بعيد	 احتفلنا	 ما	 بعد	 معقول	 يعني	 اإعا�شة	موظفني	كرث؟	
ت�شتطيع	موؤ�ش�شاتها	اأن	تعرف	اإذا	كانت	عجوز	معرّبة	ال�شنني،	تزوجت	اأم	ل؟	اأو	
اأن	اأرملة	حتتها	�شبعة	عيال	من	�شيبتلي	بها،	وتتزوج	خالل	�شنة؟	عندنا	بنات	
وجامعيات	ويا	اهلل..	يا	اهلل	ياأتيها	ابن	احلالل،	وبعدين	كم	حالت	غ�ش	ظهرت	
امل�شتفيدين	 من	 الآلف	 مئات	 من	 الب�شيطة	 الجتماعية	 الفئات	 هذه	 �شمن	
�شو	 ب�ش	 قليلة؟	 فئة	 اقرتفته	 مبا	 كبرية	 فئة	 نعاقب	 اأن	 يعقل	 فهل	 املحرتمني،	
تريدونا	نقول	يف	الـ»�شي�شتم«،	ومبنا�شبة	احلديث	عن	الـ»�شي�شتم«	ثانية،	والذي	
يخوفوننا	به،	ول	نعرفه،	ول	ندري	مكانه	من	الإعراب،	هل	هو	اأ�شخا�ش	غري	
واإل	 لها؟	 حتتاج	 حني	 ويوفرها	 املعلومات،	 يخزن	 حا�شوب	 جهاز	 اأم	 مرئيني،	
هو	تفاخر	كاذب،	واهلل	نحن	متطورون	ومتقدمون،	ونعمل	اإلكرتونيًا	ومن	دون	
اأوراق،	ونحافظ	على	بيئة	خ�شراء،	ولزم	ن�شري	على	الـ»�شي�شتم«	وغدًا	نكمل..

صباح الخيرالعمود الثامن

الغرامات.. وعقلية اللحظة األخيرة

اأجد	نف�شي	متعاطفًا	مع	هيئة	الإمارات	للهوية،	وهي	تنفذ	هذا	امل�شروع	الوطني	الكبري،	
وت�شابق	الزمن	حتى	يكون	الإجناز	مب�شتوى	طموح	الوطن	والقيادة	احلكيمة	لإمارات	
املحبة	والوفاء،	وما	يعول	عليه	من	اأهداف	للت�شجيل	يف	ال�شجل	ال�شكاين	وا�شتخراج	
بطاقة	»الهوية«.	فالهيئة	قطعت	�شوطا	كبريا	يف	رحلة	الإجناز،	وهي	تطور	اإجراءاتها	
وت�شليمها،	 البطاقة	 طباعة	 وعملية	 الطباعة	 مكاتب	 لدى	 الت�شجيل	 حلظة	 من	 بدءًا	
لتختفي	تلك	الطوابري	الطويلة	التي	كانت	تظهر	عند	مراكز	الت�شجيل	مع	بداية	اإطالق	

امل�شروع	قبل	عدة	�شنوات.	

من	 متاما	 خالية	 تظل	 التي	 الربيد	 مكاتب	 عند	 موؤخرا	 ظهرت	 الطوابري	 هذه	 ولكن	
ح�شود	تت�شكل	مع	اقرتاب	نهاية	مهلة	كل	�شريحة	من	ال�شرائح	التي	حددتها	الهيئة،	
وفق	جداول	محددة	م�شبقا،	ونظمت	اأكرث	من	حملة	توعوية	�شخمة	للفت	اأنظار	هذه	
ال�شرائح	التي	ي�شر	�شواد	عظيم	منها	على	انتظار	اللحظة	الأخرية،	فاإذا	ما	جتاوزته،	
طبقا	 املحدد	 التاأخري	 ر�شوم	 من	 لإعفائها	 واملنا�شدات	 التظلمات	 اإطالق	 يف	 بداأت	

للوائح	وقرارات	من	جمل�ش	الوزراء	املوقر.	

واأجد	نف�شي	متعاطفا	كذلك	مع	»بريد	الإمارات«	الذي	ل	يزور	مكاتبه	اأ�شحاب	هذه	
لإجناز	 البطاقة	 لتلك	 باحلاجة	 �شعورهم	 عند	 اأو	 الأخرية	 اللحظة	 يف	 اإل	 البطاقات	
مركز	 يف	 للت�شليم	 جاهزة	 هوية	 بطاقة	 األف	 	84 وجود	 نف�شر	 كيف	 واإل	 ما،	 معاملة	
بريد	الإمارات	يف	اإمارة	دبي	فقط،	مر	عليها	اأكرث	من	90	يوما،	ومع	هذا	مل	يح�شر	
اأ�شحابها	ل�شتالمها	؟!	ولنتخيل	املوقف	مع	اإر�شال	الهيئة	يوميا	نحو	30	األف	بطاقة	
الدولة!	وهو	كم	كبري	من	 املنت�شرة	يف	مختلف	مناطق	 الربيد	 لت�شليمها	عرب	مكاتب	
الإجناز	ل	ي�شاهى	من	قبل	اأي	جهة	خدمية	على	م�شتوى	الدولة،	والذي	كان	يتطلب	
»الهوية«	 طورت	 مهما	 والذين	 الأخرية«.	 »اللحظة	 اأ�شحاب	 من	 وتقديرا	 تفاعال	
اإل	مع	 ت�شتيقظ	 ل	 لأنها	 قائمة،	 الفئات	 م�شكلة	هذه	 �شتظل	 و«الربيد«	من	عملياتهما	
بطاقة	 وقيمة	 اأهمية	 الآن	 ت�شتوعب	حتى	 وبب�شاطة	مل	 لأنها	 امُلّهل،	 وانتهاء	 الغرامات	
الهوية،	ومحورية	هذا	امل�شروع	الوطني	الكبري	يف	تعزيز	واحة	الأمن	والأمان	التي	ننعم	

يف	ظاللها،	ودورها	يف	حماية	بياناتنا	ال�شخ�شية	من	اأي	عبث	اأو	�شوء	ا�شتخدام.	

وكانت	الهيئة	قد	اأعلنت	موؤخرا	يف	بيانات	�شحفية	»ت�شليم	اأكرث	من	571	األف	بطاقة	
15	فرباير	اجلاري،	وذلك	من	اأ�شل	 للمتعاملني	منذ	الأول	من	يناير	املا�شي	ولغاية	

977	األف	بطاقة	�شّلمتها	الهيئة	لربيد	الإمارات	خالل	الفرتة	عينها«.

الطباعة«	 مركزية	 »ل	 باعتماد	 »الهوية«	 بطاقة	 اإ�شدار	 ت�شريع	 اليوم	 تدر�ش	 والهيئة	
قريبا،	للق�شاء	على	طوابري	اللحظات	الأخرية،	فاأعتقد	اأنه	حري	بها	درا�شة	اإمكانية	
اإ�شدار	البطاقة	يف	نف�ش	يوم	»التب�شيم«،	كما	جنح	املرور	والرتخي�ش	يف	اأبوظبي،	يف	
الق�شاء	على	الزدحام	وتكد�ش	املراجعني	بطباعة	وت�شليم	ملكيات	ال�شيارات	يف	نف�ش	

اليوم،	رغم	الفارق	يف	م�شتوى	وحجم	املعلومات.	

اإن	ما	حدث	اأمام	»بريد	الإمارات«	يف	اأبوظبي	والعني	موؤخرا،	اأكد-	ولالأ�شف-	وجود	
�شريحة	كبرية	من	اجلمهور،	ل	تتذكر	القوانني	واللوائح	املنظمة	اإل	عند	اقرتاب	فر�ش	

ر�شوم	التاأخري	اأو	انتهاء	املهلة	املحددة	ل�شتخراج	هذه	الوثيقة	اأو	تلك.
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»الهوية«

ت�شكل	بطاقة	الهوية	هاج�شًا	للمواطنني	واملقيمني	على	حد	�شواء،	وبات	تتبع	اأخبارها	
مواعيد	 قربت	 فكلما	 الطق�ش،	 حالة	 ينتظر	 الذي	 كال�شياد	 عليها	 يطراأ	 جديد	 وكل	
الغرامات	تدافع	النا�ش	ووقفوا	يف	الطوابري	�شاعات	ل�شتخراجها،	ومتى	تراخت	هيئة	
الإمارات	للهوية	»اجلهة	امل�شدرة	للبطاقة«	دخل	النا�ش	يف	�شبات	حتى	موعد	الإنذار	

الالحق.

ال�شتغناء	 ميكن	 ل	 امليالد،	 �شهادة	 �شاأن	 العامل	 دول	 اأغلبية	 يف	 �شاأنها	 الهوية	 بطاقة	
عنها،	وحالها	يف	دول	اأخرى،	حال	جواز	ال�شفر،	فهي	وثيقة	ل�شيقة	ب�شخ�ش	�شاحبها،	

تغني	عن	اجلواز	يف	جميع	املعامالت	الر�شمية	.

اإ�شكالية	بطاقة	»الهوية«	يف	الدولة،	اأن	العامة	مل	يتعاملوا	يف	ا�شتخراجها	وفق	الربامج	
الفئات	 وفق	 حتى	 ول	 �شابق،	 وقت	 يف	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	 قررتها	 التي	 واملواعيد	
احلقيقية،	 امل�شكلة	 اأن	 بيد	 الزدحام،	 ومنع	 امل�شاألة	 لتنظيم	 حددتها	 التي	 وال�شرائح	
منهم،	 كبري	 عدد	 يرتاخى	 حيث	 اأنف�شهم،	 النا�ش	 يف	 تتمثل	 اأحد،	 ينكرها	 ل	 التي	

ويحت�شدون	كلما	لوحت	»الهيئة«	باملخالفات	.

التخل�ش	من	اإ�شكالية	بطاقة	»الهوية«	ميكن	بطريقة	�شل�شة	قد	تنا�شب	اجلميع،	وهي	
ا�شت�شدار	قرار	باأن	جميع	معامالت	املواطنني	واملقيمني	�شواء	املرورية	اأو	البنكية	اأو	
الإجرائية	يف	الوزارات	والدوائر	الحتادية	واملحلية	لن	تتم	اإل	بوا�شطة	بطاقة	الهوية،	

وحتديد	موعد	اأق�شى	لذلك	حتى	ل	تتعطل	م�شالح	النا�ش	.

»الهيئة«	درجت	على	ذلك	بالفعل،	وبداأت	يف	ترتيب	امل�شاألة	مع	دائرة	تلو	الأخرى،	يف	
الإمارات	كافة،	فبداأ	املجل�ش	التنفيذي	يف	دبي	باإلزام	»الهوية«	يف	معامالته،	وكذلك	
فعلت	بلدية	ال�شارقة	وبلدية	عجمان،	وكذلك	فعلت	دائرة	الق�شاء	يف	اأبوظبي،	وغريها	

من	الدوائر.

لكن	الإ�شكالية	الأخرى	التي	يعانيها	املقيمون	اأنهم	م�شطرون	اإلى	جتديدها	مع	الإقامة	
يف	كل	عامني،	ما	ي�شطرهم	اإلى	الدخول	يف	عمليات	املراجعة	والزدحام،	ثم	انتظار	

الت�شلم	.

كل	هذه	الق�شايا	حتتاج	من	»الهوية«	اإلى	حل	ب�شكل	جذري،	وخا�شة	القرارات	املتعلقة	
ببطاقات	ال�شغار،	وكرثة	�شوء	الفهم	بني	العامة	حولها.

اأما	ق�شية	التجديد،	فحلها	ميكن	اأن	يكون	اأ�شهل	مما	هو	متبع،	اإذ	مبجرد	اأن	يقدم	
املوافقة	 على	 ح�شل	 ما	 واإذا	 معها،	 »الهوية«	 تقدم	 الإقامة،	 لتجديد	 اأوراقه	 املقيم	
تلقائي،	من	دون	�شحبها	منه	وثقبها،	 ب�شكل	 البطاقة	 الإقامة	جتدد	 الأمنية	بتجديد	
واإ�شدار	واحدة	اأخرى،	وللمواطن	جتدد	مع	جواز	ال�شفر	مع	تعديل	تاريخ	النتهاء	يف	

اللحظة	نف�شها.

من	 اأهميتها	 جميعًا	 وندرك	 جدواه،	 حول	 النقا�ش	 ميكن	 ل	 مطلب	 »الهوية«	 باملجمل	
جميع	النواحي،	وعلى	العامة	التعامل	معها	بالأهمية	نف�شها،	واأن	يعوا	اأن	الدوائر	بداأت	

ت�شرتطها	بالفعل،	لئال	يجد	نف�شه	يف	حالة	»�شلل«	من	دونها.

محلياتمحليات

معنى الوفاء

هي	اأكرث	من	جمرد	بطاقة	نحملها	يف	جيبنا	اأو	يف	احلقيبة	وتالزمنا	كظلنا	اأينما	
كنا	.	تلك	ال�شغرية	املليئة	باملعلومات	والأرقام	والأ�شماء	ويف	جانب	منها	�شورة	
وجودك	 دليل	 هي	 ون�شبك،	 ا�شمك	 هي	 اإن�شان،	 وكل	 وهي	 وهو	 اأنت	 هي	 حاملها،	
منذ	ولدتك	وحتى	مماتك،	هي	هويتك	.	ولعل	الأهم	يف	تلك	البطاقة	اأنها	جزء	
من	انتمائك	لبلدك،	وبيدك	اأن	تكون	جمرد	رقم	ورمز	تلتقطه	اأجهزة	الكمبيوتر	
وتتعرف	اإليه	الآلت	يف	املطارات	ويف	املعامالت	الر�شمية،	اأو	اأن	حتمل	يف	بطاقتك	

كل	م�شاعرك	ومبادئك	ووطنيتك	.

الذين	 ن�شبة	 فكم	 »الهوية«،	 معنى	 عن	 املدار�ش	 يف	 الطلبة	 اأغلبية	 �شاألت	 اإذا	
�شريبطون	بينها	وبني	»الوطنية«؟	من	منهم	�شريبط	بني	تلك	البطاقة	الإلكرتونية	
اأي	معاملة	من	 اإجراء	 ول	ميكنه	 اأ�شا�شية	عنه	 معلومات	 تخت�شر	وجوده	يف	 التي	
اإليه	الهوية	من	م�شاعر	وطنية	واإح�شا�ش	بالنتماء	لالأر�ش	 دونها،	وبني	ما	ترمز	

والوطن؟

اإمكانية	 حول	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 اإلى	 درا�شة	 قدمت	 للهوية	 الإمارات	 هيئة	
تدري�ش	مفهوم	بطاقة	الهوية	يف	املناهج	الدرا�شية	والأن�شطة	التعليمية،	وذلك	يف	
ال�شجل	 نظام	 »م�شروع	 باأهمية	 الطلبة	 لدى	 الوعي	 م�شتوى	 رفع	 اإلى	 ال�شعي	 اإطار	
ال�شكاين	وبطاقة	الهوية«	.	خطوة	بال	�شك	اإيجابية	ومثمرة،	لكن	الوزارة	مازالت	
تبحث	يف	حيثياتها،	ونتمنى	األ	يطول	هذا	»البحث«،	واأن	يتحول	اإلى	فعل	التطبيق	
اأ�شا�شية	 اأهمية	يف	تنمية	وعي	الطالب	حول	مفاهيم	 قريبًا	ملا	لهذه	اخلطوة	من	
مفهوم	 يختلف	 فهل	 	. املدار�ش	 يف	 طلبة	 بعد	 وهم	 نفو�شهم	 يف	 زراعتها	 من	 لبد	
بطاقة	الهوية	و�شبب	وجودها	عن	م�شاعر	الفخر	وحب	النتماء	للوطن،	والتي	توؤدي	
لحقًا	اإلى	التم�شك	به	والدفاع	عنه؟	لكن	لالأ�شف	فئة	كبرية	من	النا�ش	وهي	غري	

مح�شورة	بال�شباب	فقط،	ل	تدرك	هذا	الأمر	ول	تربط	بني	هذه	وتلك	.

اأجل	 من	 اعتمادها	 �شيتم	 التي	 الأطر	 يف	 اأي�شًا	 تبحث	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	
تطبيق	املبادرة،	على	اأن	ت�شمل	املرحلة	الثانوية	.	قد	تكون	محقة	لأنه	ي�شعب	على	
ال�شغار	ا�شتيعاب	مفهوم	الهوية،	اإذا	اأخذناه	بالأبعاد	التقنية	وبارتباطه	بالتعداد	
اأما	بالن�شبة	لتنمية	املفهوم	الوطني	من	خالل	بطاقة	الهوية،	وتر�شيخ	 ال�شكاين،	
هذا	الإح�شا�ش	يف	نفو�ش	الطلبة،	فمن	الأف�شل	بدء	تطبيقه	على	املراحل	البتدائية	
كي	تتاأ�شل	هذه	املفاهيم	وامل�شاعر	يف	نفو�ش	الأطفال	وترافقهم	يف	كل	املراحل،	

ولي�ش	من	ال�شعب	اإدخالها	اإلى	املناهج	الرتبوية	بو�شائل	ترفيهية	مب�شطة	.

يريدون	 العامل	 اأنحاء	 من	 �شخ�ش	 مليون	 	640 اإن	 حديثة	 اأمريكية	 درا�شة	 تقول	
كانت	 واإذا	 	. ال�شباب	 واأغلبية	هوؤلء	من	 ولأ�شباب	مختلفة،	 بلدانهم	 الهجرة	من	
دولة	الإمارات	توفر	ال�شعادة	لأبنائها	وتتفوق	يف	دعمهم	وم�شاعدتهم	وتوفري	فر�ش	
التعليم	والعمل	لهم،	فلماذا	ل	تزرع	املدار�ش	يف	نفو�ش	الأبناء	معنى	الوفاء	والدفاع	
عن	الهوية	والتم�شك	بها،	كنوع	من	ال�شالح	يف	اأيدي	الأبناء	يواجهون	به	اأي	اإغراء	

للهجرة	اأو	التخلي	عن	الوطن؟
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هدف هيئة اإلمارات للهوية

كان	باإمكانها	اأن	تفر�ش	ر�شوم	التاأخري،	على	كل	من	تقاع�ش	وتخلف	واأعطى	
ظهره	للت�شجيل	يف	امل�شروع	الوطني	من	�شكان	اإمارة	دبي،	وحتقق	الدخل	املعترب	
من	املال،	لكنها	مل	تفعل،	لأن	هذا	لي�ش	الهدف	ولي�ش	الغاية	ولي�ش	املخطط	له،	
كما	يعتقد	البع�ش	ويت�شور،	بل	الهدف	اأكرب	من	ذلك،	يتمثل	يف	اإجناز	نظام	
ال�شجل	ال�شكاين	وم�شروع	بطاقة	الهوية	يف	وقته	وزمانه،	ويف	حتقيق	الر�شالة	
الداعمة	لالأمن	الوطني	ولالأمن	الفردي،	واملحافظة	على	�شجل	�شكاين	دقيق	
و�شامل،	يدعم	القرار	و�شناعة	القرارات،	اإلى	جانب	تقدمي	خدمات	متطورة	

فيها	الكثري	من	البتكار	والإبداع	والتميز.

التي	متخ�شت	من	 للهوية،	وهذه	ر�شالتها	 الإمارات	 ولأن	هذا	هو	هدف	هيئة	
البيانات	 وتوفري	 ال�شخ�شية	 الهوية	 لإثبات	 والأ�شا�ش	 املرجع	 لتكون	 روؤيتها،	
بل	 دبي،	 اإمارة	 �شكان	 ت�شجيل	 مهلة	 ترتد	عن	متديد	 الدولة،	مل	 ال�شكانية	يف	
�شارعت	اإلى	منح	فر�شة	جديدة،	قوامها	�شهرًا،	ليتمكن	املقيمني	من	الت�شجيل	
يف	النظام	ال�شكاين	وبطاقة	الهوية،	خا�شة	اإذا	ما	علمنا،	اأن	غالبية	املتاأخرين	
واملتخلفني	عن	الت�شجيل،	هم	من	الطبقة	العمالية،	ومن	فئة	العمالة	التي	ت�شكل	

الغالبية	من	هذه	ال�شريحة.

فئة	 لظروف	 املهلة	مراعاة	 تقرر	متديد	 وهي	 الهيئة،	 املبادرة	من	 وتاأتي	هذه	
اإليها	 العمالة	وحلالها	واأحوالها،	وكا�شتجابة	للدعوات	واملطالبات	التي	وردت	

من	مختلف	اجلهات	الإعالمية،	وجتنبًا	من	الوقوع	يف	ر�شوم	التاأخري.

الفر�شة	 واأعطت	 وا�شتجابت،	 تفاعلت	 للهوية،	 الإمارات	 هيئة	 كانت	 واإذا	
ال�شركات	 فواجب	 الت�شجيل،	 عن	 املتقاع�شني	 املقيمني	 متكن	 التي	 الإ�شافية،	
مع	 تتعاون	 اأن	 الأخرى،	 اجلهات	 من	 وغريها	 العمال	 هوؤلء	 اإليها	 ينتمي	 التي	
لها	 توفرت	 التي	 الفر�شة	 هذه	 وتنتهز	 عمالها،	 ت�شجيل	 اإلى	 وت�شارع	 الهيئة،	
اأكرث	من	 انتظاره	 الذي	طال	 الوطني	 امل�شروع	 لإجناز	 الهيئة،	 مع	 التفاعل	 يف	

الالزم.

�شحيح	اأن	هيئة	الإمارات	للهوية	على	و�شك	النهاية	من	هذا	امل�شروع،	وقطعت	
من	 ن�شمة،	 ماليني	 �شبعة	 من	 اأكرث	 ت�شجيل	 من	 ومتكنت	 كبريًا،	 �شوطًا	 فيه	
�شمنهم	نحو	90%	من	�شكان	دبي،	اإل	اأن	هناك	اأعدادًا	كبرية	من	ال�شكان	ل	
ي�شتهان	بها،	وغالبيتهم	من	العمال،	ت�شتوجب	ال�شرورة،	دخولها	يف	الت�شجيل،	
وهذه	م�شوؤولية	ال�شركات،	عليها	اأن	تتحملها	وتقوم	بها	وتويف	بها،	خا�شة	واأن	
لي�ش	هناك	مهلة	�شوف	تتوفر	بعد	نهاية	هذه	املهلة	اجلديدة،	املحددة	لها	نهاية	

هذا	ال�شهر	اجلاري.

صباح الخيرشؤون وشجون

نحن و»الهوية«

جاء	برنامج	الت�شجيل	ال�شكاين،	وبطاقة	الهوية	كمظهر	من	مظاهره	وجتٍل	من	
جتلياته،	جوابًا	عن	اأ�شئلة	عديدة،	وحاًل	لإ�شكالت	يعرفها	اجلميع،	خ�شو�شًا	
ي�شت�شعر	 فكلنا	 ال�شكانية،	 الرتكيبة	 يف	 وا�شحًا	 خلاًل	 تعاين	 التي	 بالدنا	 يف	

اخلطر،	وكلنا	يعمل،	اأو	هكذا		يفرت�ش،	نحو	ال�شهام	يف	املعاجلة	.

ال�شكاين	 الت�شجيل	 برنامج	 فاإن	 »الرتكيبة«	 ملواجهة	 مبادرات	 لدينا	 كانت	 اإذا	
على	راأ�ش	القائمة،	مبا	يتيحه	من	ر�شد	ومتابعة،	وبالتايل،	من	معرفة	واإمكانية	
اأهمية	 تبينت	 وال�شنوات،	 الأيام	 ومع	م�شي	 ال�شكانية،	 �شيطرة	على	اخلريطة	
يتجذر	 اأن	 ينتظر	 واملقيمني	 املواطنني	 اأو�شاط	 وعي	يف	 وانت�شر	 اأكرث،	 امل�شروع	

اأكرث،	واأن	ينعك�ش	اإيجابًا	على	طرائق	املمار�شة	على	الأر�ش	.

ن�شاطها،	 مبو�شوع	 املت�شلة	 الق�شايا	 مختلف	 مع	 »الهوية«	 هيئة	 تعاملت	 ولقد	
خ�شو�شًا	تلك	املت�شلة	مع	اجلمهور،	ب�شفافية	عالية،	ومبهنية	عالية،	فال	عجب	
التفوق	 دائرة	 دائمًا	يف	 ا�شمها	 ورود	 اأو	 التميز،	 بعد	ذلك	يف	ح�شدها	جوائز	

الوظيفي	كلما	اأعوز	الدليل،	اأو	اأريد	لهذه	الدائرة	اأو	تلك	اأن	تكون	»الأمنوذج«.

تعاون	اجلميع،	يف	�شوء	هذه	احلقيقة،	 اإلى	 يكون	 ما	 اأحوج	 وهو	 العمل	كبري،	
متناول	 يف	 ذاك	 بعد	 واملطلوب	 اآخر،	 �شهرًا	 دبي	 �شكان	 ملهلة	 التجديد	 يقراأ	
اجلميع،	اأو	اأ�شبح،	نتيجة	تراكم	التجربة	بالرغم	من	الزمن	الوجيز،	يف	ادراك	

كل	مواطن	ومقيم.

املطلوب	التجاوب	الإيجابي	مع	الفكرة	وامل�شروع	والربنامج،	فلم	يق�شد	بقرار	
التمديد	اإل	تو�شيل	اخلدمة	لأكرب	عدد	ممكن	من	�شكان	دبي	اجلميلة،	حتت	

مظلة	اجلودة	والإتقان.

ف�شله	 نعرف	 نحن	 نعم	 بامتياز،	 م�شتقبلي	 م�شروع	 »الهوية«	 فم�شروع	 ختامًا	
اليوم،	هذه	اللحظة،	لكننا	�شنعرف	ف�شله	يف	الغد	اأكرث.
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بطاقة الهوية.. أهاًل بالمستقبل

َمْن	كان	يعتقد	مثلي	اأن	بطاقة	الهوية	هي	جمرد	بطاقة	بال�شتيكية	اإ�شافية،	قليلة	الفائدة،	
وهي	م�شروع	تكميلي	غري	اأ�شا�شي	ي�شيف	ر�شومًا	جديدة	تدخل	اإلى	ميزانية	الدولة،	فهو	
مخطئ	متامًا،	كما	كنت	اأنا	مخطئًا	يف	حق	هذه	البطاقة،	وهذا	امل�شروع	الوطني	ال�شخم.

و�شابقًا	 امل�شروع،	 لهذا	 الدقيقة	 التفا�شيل	 وي�شاهد	 يرى	 كَمْن	 لي�ش	 يقراأ	 وَمْن	 ي�شمع	 َمْن	
بالت�شليم	 املتعلقة	 امل�شكالت	 وبع�ش	 الزدحام	 ب�شبب	 الهوية	 بطاقة	 عن	 انطباعاتنا	 كّونا	

والتو�شيل،	من	دون	اأن	نفكر	يف	اأبعد	من	ذلك.
البطاقة	حتتوي	على	كل	املعلومات	املهمة	حلاملها،	بل	وجتاوزت	املعلومات	اإلى	ما	هو	اأكرث،	
اإن�شان	يعي�ش	على	هذه	الدولة	يحمل	 اإن�شان،	وبذلك	فكل	 حيث	حتتوي	على	ب�شمات	كل	
ملفه	التعريفي	كاماًل،	وب�شكل	ل	يدعو	اإلى	اللب�ش	اأو	ت�شابه	الأ�شماء	اأو	اأي	�شبب	اآخر،	كل	

ذلك	يف	بطاقة	�شغرية	حتتوي	على	�شريحة	ذكية.
فالهوية	م�شروع	وطني	ميثل	نقلة	ح�شارية	وتقنية	هائلة	يف	دولة	الإمارات،	واإذا	ُطلب	منا	
ح�شر	اأهم	خم�شة	اإجنازات	متيزت	بها	دولة	الإمارات	عن	بقية	دول	العامل،	منذ	اإن�شائها	

قبل	40	عامًا،	فالبد	اأن	تكون	بطاقة	الهوية	من	�شمنها.
هيئة	الهوية	هي	الهيئة	الحتادية	الوحيدة	التي	تتعامل	مع	جميع	�شكان	الإمارات،	مواطنني	
كانوا	اأم	مقيمني،	وتعاملها	مع	هذه	املاليني	من	الب�شر	مل	يكن	عرب	و�شطاء	اأو	تعاماًل	عن	
ُبْعد،	بل	هو	تعامل	مبا�شر	و»متالم�ش«	مع	جميع	ال�شكان،	ومن	دون	�شك	فاإن	ت�شجيل	نحو	
ثمانية	ماليني	ن�شمة،	والتدقيق	عليهم،	وتب�شيمهم،	واإ�شدار	البطاقات	لهم	يف	هذه	املدة	
موظفون	 وراءه	 ويقف	 وتقدير،	 �شكر	 كل	 ي�شتحق	 �شخم	 اإجناز	 ذاته	 حد	 يف	 هو	 الزمنية	

مواطنون	بالكامل	تقريبًا،	فالتوطني	لدى	»الهيئة«	و�شل	اإلى	نحو	%100.
اأما	الت�شاوؤل	الذي	ن�شمعه	دائمًا	عن	فائدة	البطاقة،	خ�شو�شًا	اأنها	غري	معتد	بها	يف	جهات	
كثرية،	فجوابه	�شيعرفه	اجلميع	خالل	اأقل	من	عام،	عندما	تبداأ	مرحلة	تفعيل	البطاقة،	
بعد	اأن	اأو�شكت	مرحلة	اإ�شدارها	على	النتهاء،	فال	يعقل	اأبدًا	اأن	تبداأ	اجلهات	املختلفة	
لأ�شباب	عدة.	 يت�شلموا	بطاقاتهم،	 بالبطاقة	وليزال	هناك	مليون	�شخ�ش	مل	 بالعتداد	
�شيعرف	اجلميع	اأن	هذه	البطاقة	هي	اأهم	موجودات	محفظة	الإن�شان	يف	دولة	المارات،	
بل	اإن	الأجيال	املقبلة	�شتظل	ت�شكر	حكومة	الإمارات	على	هذا	امل�شروع	التقني	ال�شتثنائي	

يف	املنطقة.
لي�ش	�شرًا	اأن	امل�شروع	له	ُبعد	اأمني،	وهذا	اأمر	مطلوب	ومرغوب،	ون�شكر	القائمني	عليه،	
ويكفي	اأن	نعرف	اأنه	ببطاقة	الهوية	ت�شتطيع	اجلهات	املعنية	اكت�شاف	هوية	�شارق	اأو	قاتل	اأو	
مغت�شب	يف	اأقل	من	خم�ش	دقائق،	فهل	هذا	املجهود	يقدر	باأموال	الدنيا؟	ل	اأعتقد	ذلك،	
تخطيط	 دون	 من	 ع�شوائي	مرتوك	 اأمر	 الدولة	 والأمان	يف	 الأمن	 تر�شيخ	 اأن	 يعتقد	 ومن	

وعمل	وجهد	و�شهر	لياٍل	طويلة	من	م�شوؤولني	�شغار	وكبار	فهو	واهم.
اإلكرتونية	 وخدمات	 اقت�شادية	 فوائد	 اأي�شًا	 هناك	 لكن	 البطاقة،	 مهمة	 من	 جزء	 الأمن	
غري	محدودة	�شيح�شل	عليها	املجتمع،	بعد	اأن	يكتمل	م�شروع	الربط	الإلكرتوين	وم�شروع	
اخليال،	 اإلى	 اأقرب	 ب�شكل	 الإمارات	 يف	 احلياة	 �شي�شّهل	 الذي	 الإلكرتوين،	 الت�شديق	
و�شي�شبح	احل�شول	على	اخلدمات	يف	الوزارات	والهيئات،	وتخلي�ش	املعامالت،	ب�شغطة	

زر	ل	اأكرث.

تحت المجهركل يوم

.. وموظفو هيئة الهوية يستحقون

اأن	م�شوؤولية	املوظف	تقت�شي	منه	القيام	مبهام	عمله	دون	تذمر،	واإن	 ل	خالف	على	
زادت	عليه	�شغوطات	العمل	يف	بع�ش	الأحيان،	لكن	التقدير	الذي	ي�شعر	به	املوظف	

من	اإدارته	يف	موا�شم	ال�شغط،	يزيد	من	حما�شه	للعمل	ومينحه	دافعا	اأكرب	للعطاء.
وهو	الأمر	الذي	نثق	باأنه	�شعور	موظفي	مراكز	اللياقة	ال�شحية	يف	اإمارة	دبي،	الذين	
ال�شيخ	محمد	 ال�شمو	 اأوامر	�شاحب	 بناء	على	 لهم،	 اإ�شايف	 �شهر	 راتب	 �شيتم	�شرف	
بن	را�شد	اآل	مكتوم	وتوجيهات	�شمو	ويل	عهده،	كمكافاأة	لهم	نظري	ما	يقومون	به	من	

جهود	كبرية.
اجلهود	التي	يقوم	بها	موظفو	مراكز	اللياقة	ال�شحية	ل	تقل	عن	جهود	غريهم،	خا�شة	
لالإقامة	 العامة	 الإدارة	 ومدير	 ال�شحة،	 هيئة	 عام	 مدير	 ب�شهادة	 املرحلة،	 هذه	 يف	

و�شوؤون	الأجانب	يف	دبي.
و�شوؤون	 لالإقامة	 العامة	 الإدارة	 مدير	 املري	 اأحمد	 محمد	 اللواء	 بها	 قام	 زيارة	 ففي	
الأجانب	يف	دبي	وقا�شي	�شعيد	املرو�شد	مدير	عام	هيئة	ال�شحة،	الأ�شبوع	املا�شي	اإلى	
مراكز	للياقة	ال�شحية	يف	الإمارة،	لالطمئنان	على	جودة	اخلدمات	الطبية	واإ�شدار	
التاأ�شريات	والإقامات	لأفراد	العمالة	الوافدة	املرتددين	على	املركزين	للح�شول	على	

�شهادات	اللياقة	والبطاقات	ال�شحية.
الفحو�ش	 3200	و5000	حالة،	ويجري	عليها	 ي�شتقبل	ما	بني	 املراكز	 اأحد	 اأن	 اأكدا	
بالأ�شعة	وعالج	حالت	مر�شية	متعددة	 والت�شوير	 الدم	 ت�شمل	فح�ش	 التي	 الطبية،	
والعزل	للم�شابني	باأمرا�ش	معدية،	رغم	اأن	عدد	املوظفني	لي�ش	كبريا،	ومع	ذلك	مل	

تتاأثر	جودة	العمل.
يف	احلقيقة	الأمر	لي�ش	هينا،	ومن	يزر	بنف�شه	مراكز	اللياقة	ال�شحية	لإجراء	معاملة	
واملخاطر	 املوظفون	 يتحملها	 التي	 املعاناة	 �شي�شت�شعر	 امل�شاعدة،	 العمالة	 لفئة	 واحدة	

التي	يواجهونها،	لكنهم	يوؤدون	ذلك	كله	يف	مواقع	عملهم	دون	تذمر	و�شكوى.
ومحفزا،	 لهم	 دافعا	 �شتكون	 ال�شحية	 اللياقة	 مراكز	 ملوظفي	 �شرفت	 التي	 املكافاأة	
وهو	اأمر	نتمناه	اأي�شا	ملوظفي	هيئة	الإمارات	للهوية،	الذين	يعانون	اأي�شا	هذه	الأيام	
من	ازدحام	وتوافد	امل�شجلني،	ل	�شيما	من	فئة	العمالة،	على	مراكز	الت�شجيل،	فهم	

يحتملون	نوعا	اآخر	من	املعاناة،	واإن	كانت	من	�شميم	عملهم.
واملكافاأة	والتحفيز	�شي�شجعان	على	املزيد	من	العطاء	و�شرعة	الإجناز،	خا�شة	واأنهم	
قطعوا	�شوطا	يف	هذا	الربنامج	الوطني	الذي	ننتظر	جميعا	اإجنازه	على	اأمت	وجه،	ملا	له	

من	اأهمية	بالغة،	ل	�شيما	يف	جمال	التعداد	ال�شكاين.
واإذا	كان	اأحد	مراكز	اللياقة	ال�شحية	يف	دبي	ي�شتقبل	وحده	ما	بني	3200	و5000،	
فهذه	الأعداد	مل	ت�شل	اإليه	اإل	بعد	اأن	قدمت	طلباتها	يف	هيئة	الإمارات	للهوية،	ك�شرط	

لإجراء	الفح�ش	الطبي	ولإ�شدار	الإقامة	اأو	جتديدها.
�شيئا	 يعد	 ل	 �شهر	 فراتب	 ي�شتحقونها،	 ملن	 احلوافز	 وتقدمي	 املوظفني	 تكرمي	 نثمن	 	
يف	ميزانية	اأي	موؤ�ش�شة،	لكن	تاأثريه	على	املوظفني	�شيكون	كبريا،	لأنه	يعك�ش	تقديرا	
اأن	 وكيف	 به،	 يقومون	 مبا	 العليا	 الإدارات	 اإح�شا�ش	 يدركون	 يجعلهم	 لهم	 وتكرميا	

التقدير	املعنوي	متبوع	اأحيانا	بتقدير	مادي	ملن	ي�شتحق.
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الهوية الوطنية... بناء المستقبل

�شكلت	كلمة	�شاحب	ال�شمو	ال�شيخ	خليفة	بن	زايد	اآل	نهيان	رئي�ش	الدولة،	حفظه	اهلل،	حني	قال:	»اإّن	
من	ل	هويَة	له،	ل	وجود	له	يف	احلا�شر،	ول	َمكاَن	له	يف	امل�شتقبل«،	ما	ميكن	ت�شميته	بو�شوح	فل�شفة	
الهوية	الوطنية،	لتكون	بعد	ذلك	حجر	الأ�شا�ش	الذي	انطلق	منه	احلراك	اجلماهريي	واملوؤ�ش�شاتي	
اأبنائه	وجميع	مواطنيه،	بل	 واحلكومي،	لتعزيز	هذا	املفهوم	وجتذيره	يف	املجتمع	وبني	الن�شء	من	

حتى	واملقيمني	على	اأر�ش	هذا	الوطن.
فهي،	كما	اأوعزت	بذلك	كلمة	�شموه،	لي�شت	جمرد	انتماء	ن�شبوي	بقدر	ما	هي	وجود	واقعي	حتمي،	
ينظم	حركة	احلا�شر،	ويخطط	للم�شتقبل،	لرتك	الب�شمة	التاريخية	التي	تبقى	بعد	تداعي	الزمان	

وتغري	املكان.
تقرره	 وكما	 الدولة،	 اإليه	 تنظر	 كما	 الهوية،	 مفهوم	 يف	 بعيدًا	 الغو�ش	 ميكن	 املنطلق،	 هذا	 ومن	
ا�شرتاتيجية	القيادة،	يف	اأبعاده	التي	تفوق	املفهوم	البداهي	الأويل	عن	الهوية	التي	ل	تتجاوز	حدود	
امل�شتقبل،	 اآفاق	 يف	 انتماًء	 منها	 لتجعل	 ذلك	 تتجاوز	 بل	 التاريخ،	 اأو	 اجلغرافيا	 حدود	 يف	 النتماء	
لت�شكل	من	املواطن	املنتمي	اإلى	هذه	املنظومة	قدوة	ح�شارية،	حتتكم	اإلى	ت�شورات	ثابتة،	يدور	يف	

فلكها	�شاحب	الهوية.
هذه	املنظومة	من	الت�شورات	هي	التي	حتدد	درجة	الن�شج	والولء	والعطاء،	عرب	معايري	متداخلة،	
تبداأ	قبل	كل	�شيء	من	في�ش	ال�شعور	العارم	عند	املواطن	بحبه	لوطنه	وولئه	له،	فال	يقبل	امل�شاومة	
عليه،	ولو	بالدنيا	وما	فيها،	لأنه	يعده	جزءًا	من	كيانه	الذي	ل	يقبل	الق�شمة	اأو	التجزيء،	بل	ل	يقبل	

يف	مقابله	باأن�شاف	احللول	التي	ت�شرذم	الولءات،	وتختلط	فيها	النتماءات.
وتتوالى	اأ�شا�شيات	هذا	اللتزام	بجوهر	الهوية	الوطنية،	لتتمثل	بالن�شياع	للقيم	الثابتة	والف�شائل،	
لأنه	يعلم	اأنها	مفاتيح	التعريف	به	لدى	الآخرين،	وهو	من	دونها	�شيذوب	يف	�شيل	التداخل	احل�شاري	
الذي	حطم	القيود	بني	الب�شر،	واأحال	اأكرب	امل�شافات	اإلى	قرى	�شغرية،	تت�شابك	فيها	الهتمامات	

وامل�شالح،	وتطغى	فيها	اأ�شوات	املادية	والرباغماتية	على	ح�شاب	التم�شك	بالقيم.
ول	بد	من	التاأكيد	على	اأن	هذه	الهوية	ل	ميكن	اأن	تبقى	مندفعة	ذاتيًا،	بل	ل	بد	من	تعزيزها	على	
الدوام	بطلب	العلم	واملعرفة،	وهي	ركن	اأ�شا�شي	من	اأركان	ثقافتنا،	وعماد	ح�شارتنا،	بل	هي	ال�شالح	

الأوحد	للدخول	يف	عامل	امل�شتقبل،	الذي	اأملحت	اإليه	كلمة	�شاحب	ال�شمو	رئي�ش	الدولة.
مفتاحًا	 اآيل	 ب�شكل	 تغدو	 النا�ش،	 �شمائر	 يف	 مكتنزًا	 عامًا	 �شعورًا	 ت�شبح	 حني	 الوطنية	 الهوية	 اإن	
للعمل	يف	خدمة	الوطن	والذود	عنه،	وتعزيز	التعاون	والتطوع	والعمل	اجلماعي،	بعيدًا	عن	م�شيدة	
الأنانية	والتفكري	املنغلق	على	الذات،	الذي	ل	يكرتث	جلدوى	التعا�شد	والتكاتف	الجتماعي	يف	بناء	
اأهميته	يف	حراك	النه�شة،	وها	هنا	يفعل	العتداد	بالهوية	الوطنية	 النه�شة،	ول	يرى	جدوى	من	

فعله	يف	ال�شمري	الإن�شاين،	حني	يح�ش	اأنه	�شيء	مهم	ولي�ش	اأي	�شيء.
ومن	هذا	املنطلق،	كان	العمل	على	حماية	الهوّية	الوطنّية	والدعوة	اإليها،	اأعلى	امل�شوؤوليات	امل�شرتكة	
التي	وجب	التعاون	يف	اإر�شائها،	فهي	تقع	على	عاتق	اجلميع،	اأفرادًا	وموؤ�ش�شات،	كما	ت�شتوجب	مّنا	

جميعًا	تكثيف	اجلهود	للمحافظة	عليها	كموروث	وطنّي	لالأجيال	القادمة.
املناهج	 الهوية	يف	 بطاقة	 مفهوم	 تدري�ش	 باعتماد	 والتعليم،	 الرتبية	 وزارة	 مبادرة	 ولذلك،	جاءت	
التي	 الأهمية	 تاأكيد	 من	 ال�شياق	 هذا	 يف	 احلايل،	 الدرا�شي	 للعام	 التعليمية	 والأن�شطة	 الدرا�شية	
يحظى	بها	مفهوم	الهوية،	لأن	ذلك	من	�شاأنه	اأن	ي�شهم	يف	رفع	م�شتوى	الوعي	باأهمية	نظام	ال�شجل	
القيادة	 تبنتها	 التي	 للدولة	 ال�شرتاتيجية	 امل�شاريع	 اأبرز	 كاأحد	 الهوية،	 بطاقة	 وم�شروع	 ال�شكاين	
وروؤيتها،	 الوطنية	 الهوية	 ر�شالة	 وحتقيق	 دعم	 يف	 مبا�شر	 ب�شكل	 ت�شب	 �شك	 بال	 وهي	 الر�شيدة،	
الفكرة	 توطيد	هذه	 والرتكيز	على	 الإمارات،	 ال�شاملة	يف	 التنمية	 للم�شاهمة	يف	حتقيق	 الهادفتني	

لدى	تالميذ	ال�شفوف	الدرا�شية	الأولى،	�شيكون	له	كبري	الأثر	فيهم	م�شتقباًل.
واأخريًا،	ل	بد	من	الثناء	على	م�شروع	بطاقة	الهوّية	التي	حتتوي	على	خ�شائ�ش	اأمنّية	عالية	امل�شتوى،	
اأف�شل	املعايري	العاملّية	لالأمن	وال�شالمة	يف	جمال	التكنولوجيا	الرقمّية	واأمن	املعلومات،	لأن	 وفق	
هيئة	الإمارات	للهوية	ت�شعى	من	خالل	هذا	امل�شروع	اإلى	اإن�شاء	قاعدة	بيانات	�شكانّية	اآمنة	و�شليمة	
جلميع	�شكان	الدولة،	مبا	يرتجم	احلر�ش	على	ح�شن	املتابعة	والعناية	باجلميع	و�شيانة	حقوقهم،	
منها	 انطلقت	 التي	 ال�شرتاتيجية	 للمبادئ	 حياتهم،	جت�شيدًا	 تفا�شيل	 وت�شهيل	 �شالمتهم	 و�شمان	

دعوة	احلفاظ	على	الهوية	الوطنية.

كل صباحرأي

رقمي.. هويتي

من	الطبيعي	اأن	يواجه	ماليني	امل�شرتكني	يف	خدمة	الهواتف	املتحركة،	�شغطًا	
كبريًا	على	مراكز	البيع	املنت�شرة	يف	»املولت«	ومراكز	الأعمال	التابعة	ملوؤ�ش�شة	
الإمارات	لالت�شالت	)ات�شالت(	و�شركة	الت�شالت	املتكاملة	)دو(،	بعد	اأن	
هب	اجلميع	دفعة	واحدة	لت�شجيل	اأرقام	هواتفهم،	بعد	جتاهل	دام	ثالثة	اأ�شهر	
حلملة	»رقمي..	هويتي«،	التي	اأطلقتها	الهيئة	العامة	لتنظيم	قطاع	الت�شالت	
اأن	 املفرت�ش	 من	 وكان	 املا�شي،	 يوليو	 	17 يف	 الأرقام	 ت�شجيل	 يف	 العمل	 وبداأ	
تنتهي	املهلة	غدًا،	اإل	اأن	»ات�شالت«	اأرجاأت	قطع	اخلدمة	عن	املتخلفني	حتى	

اإ�شعار	اآخر.

اآلف	املتخلفني	عن	الت�شجيل	عرب	حتديث	معلوماتهم	وبياناتهم	ال�شخ�شية	يف	
�شريحة	 اأن	 من	 والتاأكد	 الدولة،	 يف	 الت�شالت	 خدمة	 مزودي	 بيانات	 قاعدة	
الهاتف	املتحرك	التي	ي�شتخدمونها	م�شجلة	باأ�شمائهم،	والذي	ل	ي�شتغرق	اأكرث	
من	دقائق	معدودة،	ول	يحتاج	اإل	اإلى	بطاقة	هوية،	ان�شغلوا	باإطالق	الإ�شاعات،	

واإعداد	حملة	م�شادة	لإخافة	النا�ش.

و�شيفقدون	 الأمن،	 �شلطات	 يدي	 بني	 �شتكون	 واأ�شرارهم	 مكاملاتهم	 واأن	
الأ�شا�ش	 اأن	احلملة	تهدف	يف	 الكالم..	متنا�شني	 والكثري	من	هذا	 حرياتهم،	
حلماية	خ�شو�شيتهم،	بعد	اأن	اأثبتت	الدرا�شات	�شوء	ا�شتخدام	البع�ش	لأرقام	

لي�شت	باأ�شمائهم،	وتورط	اأ�شحابها	يف	ق�شايا	مدنية	وجنائية	هم	براء	منها.

الإهمال	 يكون	 اأن	 ل	 النا�ش،	 لدى	 الوعي	 زيادة	 اإلى	 توؤدي	 احلملة	 اأن	 توقعنا	
والتجاهل	جتاه	ق�شية	مهمة	مت�شهم	بالدرجة	الأولى	هو	حالهم،	لكن	املالحظ	
الر�شمية،	 القرارات	 معظم	 مع	 ومقيمني	 مواطنني	 النا�ش	 �شلوك	 هو	 هذا	 اأن	
التي	حتمًا	ل	ت�شدر	اإل	من	اأجل	امل�شلحة	العامة؛	ي�شمعون	الكالم	من	الي�شرى	
ويخرجونه	من	اليمنى	ول	التزام،	وهيئة	الإمارات	للهوية	وغريها	دليل	دامغ	
على	»تطني�ش«	القرارات،	ول	يتقيد	الكثريون	بها	اإل	بعد	غرامات	قررتها	الهيئة	

على	املتخلفني.

وعلى	الرغم	من	اأن	ت�شجيل	اأرقام	الهواتف	املتحركة	ل	يكلفهم	فل�شًا	ول	وقتًا	
ول	جهدًا،	ف�شاًل	عن	ت�شهيل	نقل	ملكية	ال�شريحة	من	مالك	الرقم	الفعلي	اإلى	
من	ي�شتخدمه،	اإل	اأن	عادة	النا�ش	يف	التفاعل	مع	اأي	قرار	والتجاوب	يف	تنفيذه،	
ومنح	 املهل	 جتديد	 من	 رتيب	 م�شل�شل	 بعد	 املالية،	 بالغرامات	 مقرونًا	 اأ�شبح	
الأخرية	 اللحظة	 يف	 بالتقيد	 منهم	 الواحد	 يتكرم	 حتى	 الأخرى،	 تلو	 الفر�شة	

والت�شبب	يف	اإحداث	�شغط	وارتباك	وتاأخري.

ناأمل	يف	مثل	هذه	الأحوال	األ	تكون	هناك	ا�شتثناءات	ومتديد	مهل،	بل	ح�شم	يف	
تطبيق	اأي	قرار	ر�شمي	ويف	املوعد	املحدد.

19/09/201215/10/2012

نورة 
السويدي

فضيلة 
المعيني 
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تأدية قسم اليمين القانونية
لموظفي الحكومة االتحادية

العربية  االإمارات  لدولة  خمل�سًا  اأكون  اأن  العظيم  باهلل  »اأق�سم 
ولوائح  اأتقيد بقوانني  واأن  واأن احرتم د�ستورها،  املتحدة ورئي�سها، 
ونظم هيئة االإمارات للهوية التي اأعمل بها، واأن اأحافظ على اأموالها 
ما ا�ستطعت، واأن اأقوم بتاأدية عملي ب�سدق واأمانة، واأن اأحافظ على 

اأ�سرار العمل وما اطلع عليه، وما يبلغ علمي من معلومات واأ�سرار«
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االإمارات  هيئة  موظفو  جميع  اأّدى 
املقررة  القانونية«  »اليمني  للهوية 
ملوظفي احلكومة االحتادية، وذلك 
باللئحة  الهيئة  التزام  اإطار  يف 
 2012 ل�سنة   13 رقم  التنفيذية 
رقم  احتادي  بقانون  للمر�سوم 
املوارد  ب�ساأن   2008 ل�سنة   11
االحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية 

وتعديلته.

فخرهم  عن  املوظفون  واأعرب 
اليمني  ق�سم  باأداء  واعتزازهم 
احلكومة  ملوظفي  القانونية 
للوطن،  اإخل�سًا  االحتادية، 
لقيادته  الوالء  عن  وتعبريًا 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة 
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س 
وتقيدًا  الدولة،  لد�ستور  واحرتامًا 
للهوية  االإمارات  هيئة  بقوانني 

واحلفاظ على اأموالها واأ�سرارها.

ن�سخ  على  الهيئة  موظفو  ووقع 
اليمني،  ق�سم  وثيقة  من  ورقية 
جرى حفظها يف ملفاتهم الوظيفية، 
وثيقة  على  اطلعهم  بعد  وذلك 
واأخلقيات  املهني  ال�سلوك 
ثقافة  لتعزيز  العامة  الوظيفة 
من  تت�سمنه  ما  على  اخلروج  عدم 

اأحكام.
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2013.. نحو المساهمة
في تحقيق السعادة للمجتمع

وفقنا	 نكون	قد	 اأن	 نرجو	 	،2012 للعام	 ال�شنوي	 تقريرنا	 يف	ختام	
لنتعلم	 للهوية،	 الإمارات	 هيئة	 م�شرية	 يف	 حافلة	 )�شنة(	 توثيق	 يف	
من	التجربة،	ونتجاوز	حتدياتها،	ونبني	عليها،	وننطلق	منها	جمددًا	
و�شوًل	 نن�شده،	 الذي	 الالمحدود	 والتمّيز	 والتح�شني	 التطوير	 نحو	
ال�شديدة	 والتوجيهات	 ال�شامية	 الروؤية	 بلورة	 يف	 امل�شاهمة	 اإلى	

لقيادتنا	الر�شيدة،	التي	اأنارت	لنا	الدرب	بعبارة	ب�شيطة:
»وظيفة احلكومة هي حتقيق ال�سعادة للمجتمع. نعم، عملنا 

اليومي هو حتقيق ال�سعادة«.

هذا	ما	تعلمناه	من	قيادتنا	احلكيمة	:
»لي�س هناك اأجمل من اإدخال ال�سعادة على قلوب النا�س«.

اأ�شرة	هيئة	 �شت�شعه	 ما	 »غايتنا	من	تطوير	خدماتنا«،	وهذا	 وهذه	
يف	 لها	 �شعارًا	 �شرتفعه	 ما	 وهو	 اأعينها،	 ن�شب	 للهوية	 الإمارات	

املرحلة	املقبلة.
ويف	ختام	تقريرنا	ال�شنوي،	ننتهز	الفر�شة	لتجديد	الولء	والنتماء	
للوطن	ولقيادته	الر�شيدة،	التي	تبذل	الغايل	والنفي�ش	لتقود	البالد	
من	اإجناز	اإلى	اإجناز،	تر�شيخًا	لثوابت	م�شرية	وطنية	رائدة	بقيادة	
�شاحب	ال�شمو	ال�شيخ	خليفة	بن	زايد	اآل	نهيان	رئي�ش	الدولة	)حفظه	

اهلل(.
احلكيمة،	 قيادتنا	 روؤية	 لتحقيق	 العمل	 نوا�شل	 اأن	 علينا	 وعهٌد	
احلياة	 �شبل	 توفري	 على	 واحلري�شة	 اأبنائها،	 راحة	 على	 ال�شاهرة	
يف	 والرقي	 والتقدم	 الُعال	 نحو	 بدولتنا	 وال�شائرة	 لهم،	 الكرمية	
له	 املغفور	 دعائمها	 اأر�شى	 التي	 والعطاء،	 اخلري	 »احتاد«	 م�شرية	

ال�شيخ	زايد	بن	�شلطان	اآل	نهيان	»طيب	اهلل	ثراه«.
جمددًا	ودائمًا...	كل	عام	ودولة	الإمارات	وقيادتها	و�شعبها	بخري.

ون�شاأل	اهلل	اأن	يوفقنا	جميعًا	ملا	فيه	خري	البالد	والعباد.

كلمة أخيرة
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هيئـــــة الإمــــــــارات للهويــــــةاملوؤ�س�سة

التقرير ال�سنوي 2012ا�سم الوثيقة

2013/06/01التاريخ

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

الأول12013/06/01

2

اعتماد الوثيقة

التاريخالتوقيعال�سمالإ�سدار / الأول

الت�سال احلكومي واملجتمعيُمعّد 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
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فريق الإعداد

الإ�سراف العام واملراجعة:

�سعادة الدكتور املهند�س

عـلي حممــد اخلـــــوري
املدير العام رئيس جلنة اإلدارة العليا

الإعداد والتحرير: �سياء عبدالعال
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