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التقرير السـنوّي
2010لهيئة اإلمارات للهوية



»إّن الوطن يتطّلع إلى اليوم الذي يجني فيه ثمرة زرعه،
وإّن الدولة في حاجة لجهود أبنائها في مسيرتها الكبرى

نحو الغد األفضل والمستقبل المشرق، وذلك بعد أن حققت 
إنجازات عظيمة على طريق التطّور والتقدم«.

المغفور له بإذن الّله تعالى الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته

»مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الحديثة«



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

مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية«.

صاحب السمّو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



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

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

صاحب السمّو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء،  حاكم دبي



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

الفريق أّول سمّو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان 
ولّي عهد أبو ظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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 مدير عام الهيئة

2010 عام التطوير واإلنجاز
اأ�صرتها،  اأفراد  جميع  اأعماق  يف  لرت�صيخها  الهيئة  ت�صعى  التي  القناعة  اأّن  جديد،  من  نوؤكد 
التقدير  ت�صتحق  التي  ال�صرتاتيجّيات  واأّن  حدودًا..  يعرف  ل  احلقيقّي  النجاح  اأّن  يف  تتمثل 
تاأتي من  بل  الرّباقة،  الوعود  بها  تاأتي  بال�صعارات اجلميلة، ول  تـُ�صنع  بالإعجاب ل  وحتظى 
خالل التحديد الدقيق لأهداف واقعّية قابلة للتحقيق، مع �صرورة توفري كافة الو�صائل التي 
جتعل هذا التحقيق ممكنًا، مع وجود العنا�صر الب�صرّية املوؤهلة، واملدّربة، مبهاراتها وخرباتها 
اجلودة  معايري  ويف  هدفًا..  التمّيز  يف  ترى  والتي  باأدوارها،  الواعية  العنا�صر  ومعارفها، 

ومبادئها و�صيلة، العنا�صر الواثقة بقدراتها على التمّيز والإبداع وموا�صلة رحلة العطاء.
ولي�س اآخرًا، ن�صجّل بفخر واعتزاز كبريين، تقديرنا للجهود الرائعة التي بذلها كّل فرد من 
اأفراد اأ�صرة هيئتنا خالل العام 2010، والذي ُيعّد بحق »عام التطوير والإجناز«، كما ناأمل اأن 
ي�صّكل هذا التقرير ال�صنوّي، خارطة الطريق التي حتدد معامل م�صرية هيئة الإمارات للهوّية 
خالل العام اجلاري 2011م، وم�صدرًا معلوماتّيًا ثرّيًا ُي�صهم يف اإ�صاءة مالمح م�صرية الهيئة 

خالل عام م�صى، وت�صحذ الهمم لأعوام قادمة، اإن �صاء اهلل تعالى. 

واهلل ويّل التوفيق

الدكتور املهند�س
علي حممد اخلوري

املدير العام

الإمارات  لهيئة  ال�صنوّي  للتقرير  كمقّدمة  الكلمات،  هذه  اأ�صجل  اأن  �صروري،  دواعي  ملن  اإّنه 
للهوّية للعام املن�صرم 2010م، والذي ي�صتعر�س اإجنازات هيئتنا، ويوثق م�صريتها، ويتعامل 
مع )الإجناز( بو�صفه خطوة مهّمة يف الطريق نحو )الأهّم( من الإجنازات القادمة، باإذن 
2013، بروؤيتها، واأهدافها،   - اهلل تعالى، كما حتّددها اخلطة ال�صرتاتيجّية اجلديدة 2010 

ور�صالتها، ويف اإطار القيم اجلوهرّية التي نحر�س على جت�صيدها اأداًء، وعماًل، وممار�صة.
وم�صتوى  تاأثريها، ودرجة جت�صيدها،  تكمن يف مدى  القيمة احلقيقّية لالإجنازات  اأّن  نوؤمن   
ح�صورها يف واقع هيئة الإمارات للهوّية، وفق منظومة الأداء التي ت�صعى وراء التمّيز الفريد، 
والنجاح الذي يتحقق باملزيد من البذل والعطاء، ويتوا�صل من خالل جهود املوظفني املخل�صة 
وتفانيهم يف العطاء، �صعيًا وراء حتويل الروؤى الطموحة والكامنة يف ا�صرتاتيجّية الهيئة، اإلى 
اإجنازات ملمو�صة، وم�صاريع حّية، ومبادرات مكتملة، حتقق النفع والفائدة للوطن واملواطن 

يف اآن.  
اإّنها لفر�صة رائعة تلك التي يتيحها لنا هذا التقرير ال�صنوّي، يف التوّقف عند اأبرز املحطات، 
ومراجعة الذات، اآخذين بعني العتبار عدم الركون اإلى الإجنازات التي حتققت، وهلل احلمد 
واملّنة، لأّن طموحاتنا تدفعنا اإلى البناء على الإجناز دومًا، والتعامل معه بو�صفه دافعًا نحو 
املزيد من النجاح، وحافزًا من اأجل تكثيف اجلهود وم�صاعفتها يف املرحلة القادمة من مراحل 
الت�صجيل  الهيئة وخطة  املن�صود ل�صرتاتيجّية  النجاح  الدوؤوب نحو حتقيق  �صعينا  العطاء، يف 

اجلديدة املنبثقة عنها.  
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معايل
�شقر غبا�س �شعيد غبا�س 

وزير العمل

�صعادة اللواء الركن املهند�س
عي�شى �شيف املزروعي

القيادة العامة للقوات امل�صلحة

معايل
اأحمد حممد احلمريي

الأمني العام وزارة �صوؤون الرئا�صة

�صعادة اللواء
اأحمد نا�شر الري�شي

القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي

�صعادة الدكتور
�شعيد عبداهلل الغفلي

اأع�شاء املجل�س

�صعادة املهند�س
حممداأحمد ال�شحي

وكيل وزارة القت�صاد

�صعادة 
عو�س حا�شر املهريي 
القيادة العامة ل�صرطة دبي

رئي�س جمل�س الإدارة
الفريق اأّول �صمّو ال�صيخ

حممــد بن زايـــــد اآل نهيـــــان
ويّل عهد اأبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
الفريق �صمّو ال�صيخ 

�شيــــف بـن زايــــد اآل نهيــــــان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية
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نظرة عامة )ملخص تاريخي(
ملخص اإلنجازات

برنامج القارىء اإللكتروني

n تطوير اخلطة الإ�صرتاتيجية لهيئة الإمارات للهوية 2010-2013.
n منّو الت�صجيل يف نظام ال�صجل ال�صكاين اإلى )1.286.430( يف 2010 لي�صل العدد الإجمايل 

للت�صجيل يف النظام اإلى )2.879.301(.
n اإجناز م�صروع اإعادة هند�صة اإجراءات الت�صجيل وتقلي�س مدة الت�صجيل من )30( دقيقة 

اإلى اأقل من )5( دقائق.
n اإطالق م�صروع لتطوير نظام ال�صجل ال�صكاين واإن�صاء وجتهيز )25( مركز ت�صجيل جديد 

مرتبط بالطب الوقائي.
n اإطالق م�صروع تطوير البنية التحتية للهويات الرقمية ودعم م�صاريع  احلكومة الإلكرتونية.

n اإفتتاح مراكز ت�صجيل جديدة يف اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية.
n اإطالق م�صروع اإعادة ت�صميم مراكز الت�صجيل لالرتقاء مب�صتوى خدمة العمالء.

n اإ�صدار اجليل الثامن من البطاقات الذكية، وت�صنيف دولة الإمارات الأولى عامليًا.
n تطوير الن�صخة الأولى من برنامج قراءة بطاقات الهوية

 n جتديد �صهادتي اجلودة: )ISO 9001: 2008( يف نظام اإدارة اجلودة.
n جتديد )ISO 27001: 2005( يف اأمن املعلومات، والحتفاظ باملركز الأول عاملّيًا وانفرادها 
دولّيًا بني م�صاريع الهوّية يف العامل بح�صولها على هذه ال�صهادة، بالإ�صافة اإلى كونها اجلهة 

الحتادّية الوحيدة يف الدولة التي حققت هذا الإجناز.
n ارتفاع ن�صبة التوطني اإلى )94%( وانخفا�س معدل الدوران الوظيفي اإلى )%8(.

n امل�صاركة يف الأن�صطة املجتمعية وتنظيم موؤمترين عامليني يف اأبوظبي.
n النتهاء من مراجعة واعتماد اللوئح التنفيذية والإدارية.



تميزت الهيئة في عام 2010 بخطتها االستراتيجية المحكمة التي نجحت 
السامية،   اإلدارة وتوجيهاته  أهدافها بفضل متابعة مجلس  تحقيق  في 
باإلضافة إلى العمل الجماعي لكافة أفراد الهيئة بدءاً من لجنة اإلدارة 
المراكز  مدراء  واجتماعات  الدورية،  اللجنة  اجتماعات  خالل  من  العليا 
والزيارات الميدانية للجنة اإلدارة العليا لكافة مواقع الهيئة والتواصل مع 
الموظفين في جلسات حوارية،  كما كان للمتابعة الدورية لخطط اإلدارات 
التشغيلّية األثر الكبير في الوصول إلى مستهدفات الخطة االستراتيجية.

االستراتيجّية
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االستراتيجية 2013-2010

اخلطة ال�شرتاتيجية:

�صاهمت عنا�صر اخلطة ال�صرتاتيجية يف حتديد اأهم املحاور و الأهداف ال�صرتاتيجية لعام 
لهذه  املحققة  املبادرات  اإلى  بالإ�صافة  ال�صرتاتيجية  املوؤ�صرات  ثم  ومن   ،2013-2010

)88  ،84  ،30 املوؤ�صرات متمثلة يف اخلطة الت�صغيلية.  اأنظر اأي�صًا ال�صفحات )28، 

مالمح ال�شرتاتيجية
تطوير  خالل  من  العمل  اآليات  تطوير  على   2010 عام  للهوية  الإمارات  هيئة  حر�صت 
ا�صرتاتيجيتها التي امتازت بكونها ا�صرتاتيجية طموحة وواقعية يف اآن واحد. ومن اأبرز �صمات 
خطتها ال�صرتاتيجية ارتباطها الوثيق با�صرتاتيجية احلكومة الحتادية وروؤية دولة الإمارات 
العربية املتحدة 2021، وتركيزها على تطوير عملية ت�صجيل ال�صكان وت�صهيل اخلدمات التي 
تقدمها الهيئة للمتعاملني وتطوير بنية حتتية اآمنة ومتكاملة للتعريف وتاأكيد الهوية الفردية، 

وتبادل البيانات مع املوؤ�ص�صات ذات العالقة بالواقعات املدنية.

املحاور الرئي�شة للخطة ال�شرتاتيجية
حتديد  يف  رئي�صة  مدخالت  خم�صة  على  ال�صرتاتيجية  اخلطة  تطوير  عند  الهيئة  اعتمدت 

اأهدافها ال�صرتاتيجية )مو�صحة بال�صكل التايل(:
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اخلطة الت�شغيلية
اخلطة  تعك�س  التي  املبادرات  و  امل�صاريع  ت�صمل  اإدارة  لكل  تف�صيلية  ت�صغيلية  خطة  تطوير  مت 
ال�صرتاتيجية، حيث مت حتديد اجلدول الزمني لتنفيذ ال�صرتاتيجية، مع و�صع موؤ�صرات الأداء 
الرئي�صة الوا�صحة وتطبيق اإجراءات املتابعة، وحتديد اجلهات امل�صوؤولة عن كل مبادرة والأفراد 
)القائمني على التنفيذ(، مبا ي�صمن حتقيق التقدم الالزم يف املبادرات الرئي�صة والإعداد اجليد 

n عر�س ومناق�صة اخلطط الت�صغيلية.للمبادرات الأطول اأجاًل.

النموذج الت�شغيلي
حر�صت الهيئة اأثناء اإعداد اخلطة ال�صرتاتيجية على اإعداد النموذج الت�صغيلي للعمليات الرئي�صة 
يف الهيئة ودرا�صة التحولت امل�صتقبلية يف عملها، بحيث ت�صب جهودها يف ت�صجيل ال�صكان على 
املدى الق�صري، وتتحول تدريجيًا نحو ربط البطاقة كمحور رئي�صي يف املعامالت واخلدمات التي 
تقدمها املوؤ�ص�صات العاملة يف القطاع احلكومي واخلا�س كو�صيلة تعريف وتاأكيد هوية الأفراد 

و�صرط لالإ�صتفادة من تلك اخلدمات.
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دور القيادة الداعم

جمل�س الإدارة 
حر�صت القيادة العليا متمثلة ب�صمّو رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة و�صمّو نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئة وكافة اأع�صاء املجل�س على توفري الدعم الكامل للهيئة لتحقيق اأهدافها ال�صرتاتيجّية 

وامل�صاريع املنبثقة عنها.

الداخلية،  الوزراء، وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  ال�صيخ �صيف بن زايد  الفريق �صمّو   n
الواحد،  الفريق  بروح  العمل  اإلى  الهيئة  مدراء  كبار  يوجه  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

وحتقيق اأهداف الهيئة من خالل م�صروع �صامل للتطوير الإداري واملوؤ�ص�صي.

n جمل�س الإدارة يدعو اإلى تعزيز جهود التطوير ويوّجه بالرتكيز على ت�صجيل ال�صّكان.

n جمل�س الإدارة يطلع على خطة التطوير ويحث على الرتقاء بالعمل وخدمة املتعاملني.
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رئي�س اللجنة التنفيذية:
حر�س رئي�س اللجنة التنفيذية على املتابعة امل�صتمرة ل�صري العمل من خالل ح�صور الجتماعات 

الدورية وامل�صاركة يف الفعاليات املهمة.

n ح�صور  عدد من اجتماعات جلنة الإدارة العليا.

n مناق�صة اخلطة ال�صرتاتيجية.

n الطالع على اخلطة ال�صرتاتيجية للهيئة.

n مراجعة خطط واآليات العمل.

n التعرف على اإجراءات العمل بالهيئة.
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n الجتماعات ال�صهرية مع كافة مدراء مراكز الت�صجيل لالطالع على �صري العمل ومناق�صة 
امل�صائل املتعلقة بالت�صجيل والقرتاحات املقدمة من قبل املراكز لتطوير م�صتوى اخلدمة.

الزيارات امليدانية

n الزيارات امليدانية ملواقع امل�صاريع لالطالع على مراحل اإجنازها.

لجنة اإلدارة العليا

و�صوؤون  امل�صاريع  ومتابعة  الهيئة   لأداء  الدورية  املتابعة  على  العليا  الإدارة  جلنة  حر�صت 
املوظفني من خالل :

n عقد اجتماعات دورية )ن�صف �صهرية( ملتابعة �صري العمل، وتنفيذ ال�صرتاتيجّية والوقوف 
على كافة الق�صايا الداخلية والقرتاحات املقدمة لإجناح العمل بروح الفريق الواحد. وقد بلغ 

اإجمايل الجتماعات ) 30( اجتماعًا ا�صتملت عددًا من الجتماعات الطارئة.  
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n زيارة املدير العام ملركز الرا�صدية

n زيارة املدير العام ملركز راأ�س اخليمة

n زيارة املدير العام ملركز اأم القيوين

n الزيارات امليدانية لكافة مراكز الهيئة واللتقاء باملوظفني:

n زيارة املدير العام ملركز الفجرية.

n زيارة املدير العام ملركز الرب�صاء.

n زيارة املدير العام ملركز ال�صارقة.
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أهّم المبادرات والمشاريع

أطلقت الهيئة عام 2010 عدة مشاريع مهمة انبثقت من مبادراتها في الخطة 
االستراتيجّية للعام 2010-2013، والتي تهدف إلى تحقيق األهداف االستراتيجّية 
اإللكتروني  والربط  البيانات  لتبادل  التحتية  البنية  وتطوير  بالتسجيل  المتعلقة 

مع الجهات األخرى.



هيئة الإمارات للهوّية   |   التقرير ال�سنوّي 2010

3839

Emirates Identity Authority   |   Annual Report 2010

أهّم المبادرات التي تم إنجازها عام 2010

ا�صتملت اخلطة ال�صرتاتيجية لعام 2010 على العديد من املبادرات الرئي�صة والفرعية كان 
بع�س  اإلى  بالإ�صافة  لها  امل�صاندة  الأنظمة  و  الت�صجيل  اأنظمة  تطوير  حول  يتمحور  معظمها 
املبادرات التي تهدف اإلى التطوير والتميز املوؤ�ص�صي. وقد جنحت الهيئة يف حتقيق اأكرث من 

90% من هذه املبادرات.  وميكن تلخي�س هذه املبادرات كالآتي:

تب�شيط اخلدمات الالزمة لعملّية الت�شجيل
الوثيق  لرتباطها  نظرًا  ال�صرتاتيجية  اخلطة  يف  اإطالقها  مت  التي  املبادرات  اأهم  من  وهي 
خالل  من  اجلديدة  الت�صجيل  ا�صرتاتيجية  بتطوير  الهيئة  جنحت  وقد  الهيئة.  اإن�صاء  بهدف 

اإطالق عدة م�صاريع ا�صتملت:
1- اإعادة هند�صة اإجراءات الت�صجيل. )اأنظر �صفحة 48(

2- ت�صجيل املقيمني من خالل مراكز الطب الوقائي. )اأنظر �صفحة 51(

توفري اإمكانية الو�شول املعتمد لبيانات ال�شجّلّّ ال�شكايّن
للجهات  ال�صكايّن  ال�صجّلّّ  نظام  من  موثوقة  دقيقة  بيانات  توفري  اإلى  املبادرة  هذه  تهدف 

احلكومية ودعم امل�صاريع ال�صرتاتيجية يف الدولة. )اأنظر �صفحة 42(

اإعداد و تنفيذ خطة الت�شويق والت�شال املجتمعي
جنحت الهيئة يف حتقيق مبادرات مختلفة من خالل اإعداد وتنفيذ خطة الت�صويق والت�صال 
املجتمعي بهدف ن�صر الوعي الداخلي واخلارجي حول م�صروع ال�صجّلّ ال�صكاين بالإ�صافة اإلى 

تفعيل دور الهيئة يف خدمة املجتمع.

اإ�شدار بطاقات لتالم�شّية ذات خ�شائ�س متقدمة
الإعداد  اإطار  يف  وذلك  خ�صائ�صها  وتطوير  الهوّية  بطاقة  تطوير   اإلى  املبادرة  هذه  تهدف 

لتفعيل اخلدمات الإلكرتونية. )اأنظر �صفحة 52(
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أهّم مشاريع 2010

تب�سيط  اإلى  يهدف  والذي  الت�سجيل  اإجراءات  هند�سة  اإعادة  م�سروع  من  االنتهاء   nn
االإجراءات وزيادة معدالت الت�سجيل.

الطب  مراكز  خالل  من  والت�سجيل  ال�سكاين  ال�سجل  نظام  تطوير  م�سروع  اإطالق   nn
الوقائي من خالل ربط اإجراءات الت�سجيل مع اإجراءات الفح�س الطبي للمقيمني.

nn اإطالق م�سروع الهوّية الرقمية، ودعم م�ساريع احلكومات االإلكرتونّية بالدولة، واإن�ساء 
مركز الت�سديق االإلكرتوين، والذي يهدف اإلى ت�سهيل اخلدمات االإلكرتونّية، بهدف 

التحقق وتاأكيد الهويات عرب ال�سبكات االإلكرتونية.

هيئة  من  كل  ا�ستمارات  دمج  اإلى  يهدف  والذي  املوحدة  اال�ستمارة  م�سروع  اإطالق   nn
التجهيز  اإطار  الوقائي، وذلك يف  الطب  و  واالإقامة  واإدارة اجلن�سية  للهوّية  االمارات 

للربط مع اإجراءات الطب الوقائي و اإ�سدار/ جتديد االإقامة.

nn اإطالق م�سروع تطوير برنامج قراءة بيانات بطاقة الهوّية االإلكرتوين والذي يهدف 
واملوؤ�س�سات  الدوائر  لدى  امل�ستخدمة  االأنظمة  مع  االإلكرتوين  الربط  ت�سهيل  اإلى 
وتفعيل تطبيقات وخ�سائ�س بطاقة الهوية يف تاأكيد الهوية من خالل الب�سمة، الرمز 

ال�سري، ال�سهادات الرقمية والتوقيع الرقمي،  وقد مت اإجناز املرحلة االأولى منه.

حماور خطة ت�شجيل ال�شكان اجلديدة

ربط التسجيل باإلقامة

 اإعادة هند�شة اإجراءات الت�شجيل

تسجيل فئة العمال

تقوم هيئة اإلمارات للهوية بالتنسيق مع الشركات.

يتم ارسال البيانات والبصمات للهوية للتدقيق وإصدار البطاقة.

اصدار البطاقة وارسالها عن طريق بريد اإلمارات.

يتم ارسال اجهزة التسجيل الي اماكن السكن او العمل لتسجيل العمال.
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يقوم العميل بتعبئة إستمارة موحدة للبيانات جلميع اجلهات.

ربط البيانات آلياً )وزارة العمل - وزارة الداخلية - الطب الوقائي - االمارات للهوية(.

ذهاب العميل للطب الوقائي لعمل الفحص الطبي والبصمة.   

عند اصدار اإلقامة ترسل املوافقة الي الهوية إلصدار بطاقة الهوية.

اصدار البطاقة وارسالها عن طريق بريد اإلمارات.

يستلم الشخص املوعد بعد تعبئة اإلستمارة من نظام املواعيد اإللكتروني اجلديد.

يتم ارسال البصمات ونتائج الفحص الطبي برمز تعريفي الي وزارة الداخلية.

يتم ارسال البيانات لتسجل في قاعدة بيانات اإلستمارة املوحدة.
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تسجيل العمال 
من خالل ارسال اجهزة التسجيل
الي اماكن سكنهم  او عملهم

التنسيق مع الشركات
من خالل وزارة العمل

اإلمارات للهوية  
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بريد اإلمارات
اإلستمارة املوحدة

استمارة موحدة للبيانات
استيفاء الرسوم

قاعدة بيانات 
اإلستمارة املوحدة

الطب الوقائي 
الفحص الطبي و البصمات

وزارة
الداخلية

وزارة
العمل

إصدار اإلقامة

اإلمارات للهوية
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بريد اإلمارات

مراكز الطباعة
استمارة التسجيل

مسح الصور ملن دون 15
مسح الوثائق

استيفاء الرسوم

مكتب التدقيق
تدقيق على البيانات 5 دقائق 

تصوير + تبصيم
وزارة

الداخلية

موعد تسجيل

مدة إجناز املعاملة في مراكز التسجيل

2

1

3
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nn م�شروع مطابقة البيانات
يهدف هذا امل�صروع اإلى التن�صيق مع اجلهات احلكومية يف الدولة، واإدخال رقم الهوية يف 
قواعد البيانات امل�صتخدمة لديهم )يف �صجالت املوظفني والعمالء( ب�صكل اإلكرتوين تام 
بعد مطابقة بياناتها مع نظام ال�صجل ال�صكاين. كما وتهدف هذه املبادرة اإلى امل�صاهمة 
واحلد من اإزدواجية ال�صجالت جراء تغري م�صتندات اإثبات ال�صخ�صية املقدمة من العميل 
ت�صدر  قد  تعريفية  وثائق  �صرف  من  كذلك  واحلد  مثال(،  جتديده  بعد  اجلواز  )كتغري 
من  امل�صتفيدة  اجلهات  عدد  وبلغ  خدماتها.  من  لال�صتفادة  لعمالئها  اجلهات  تلك  من 
اإجمايل ال�صجالت  2010، كما وبلغ  هذه اخلدمة )21( جهة حكومية و�صبه حكومية يف 

املتطابقة لدى تلك اجلهات اأكرث من 3 ماليني �صجل، مت ربطها مع رقم الهوية.
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م�شروع اإعادة هند�شة اإجراءات الت�شجيل
بينت درا�صة اجلدوى مل�صروع اإعادة هند�صة اجراءات الت�صجيل حتقيق النتائج التالية خالل 

فرتة 3 �صنوات بني 2010-2013:
n توفري )5( ماليني �صاعة عمل بعد تطبيق اجراءات الت�صجيل اجلديدة )مبا فيها وقت 

انتظار املراجعني(.
ملعامالت  الزمنية  املدة  تقلي�س  من  مبا�صرة  كنتيجة  درهم  مليون   )400( توفري   n  

الت�صجيل وارتفاع معدلت الت�صجيل اليومية.

دراسات جدوى ألهّم المشاريع

حر�صت جلنة الإدارة العليا بالهيئة على اأن يتم اعتماد القرارات الإدارية ب�صاأن تنفيذ امل�صاريع 
اقت�صادية  درا�صات جدوى  وفق   ،2010-2013 ال�صرتاتيجية اجلديدة  الرئي�صية يف اخلطة 
وباأ�ص�س علمية دقيقة ومو�صوعية لتقييم كافة جوانب امل�صروعات والتاأكد من التوزيع الأمثل 

للموارد القت�صادية املتاحة.

نظام تغليف البطاقات اجلديد
اإلى  �صيوؤدي  اأن اجلهاز اجلديد  على  البطاقات اجلديد  تغليف  لنظام  درا�صة اجلدوى  بينت 

حتقيق النتائج التالية خالل فرتة متتد اإلى )5( �صنوات:
n انخفا�س تدريجي لقيمة التغليف من )4( دراهم اإلى )0.69( فل�س يف ال�صنة الرابعة.

n توفري )64( مليون درهم مبعدل انتاج 22 األف بطاقة يف اليوم. 
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أهم النتائج

نجحت الهيئة في تحقيق نتائج غير مسبوقة بالمقارنة مع السنوات السابقة 
التسجيل  عملية  تطوير  مجال  في  المحكمة  استراتيجيتها  خالل  من  وذلك 

وإصدار البطاقات.
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أهّم النتائج مقارنة بالنتائج السابقة

اأوًل: ت�شجيل �شّكان الدولة يف ال�شجّلّ ال�شكاين
بناء على ما ن�ّس عليه قانون اإن�صاء الهيئة كونها اجلهة الوحيدة التي تتكفل بت�صجيل ال�صكان 
واإ�صدار بطاقة الهوّية لهم، حر�صت الهيئة على تطبيق هذا القانون من خالل اإطالق عدد من 

املبادرات وامل�صاريع، وميكن تلخي�س اأهم اإجنازاتها يف جمال الت�صجيل كالآتي:

اإعادة هند�شة الإجراءات لعملّية الت�شجيل
nn تطوير ا�صرتاتيجية الت�صجيل والتي ارتكزت على اإعادة هند�صة اإجراءات عملية الت�صجيل، 
اإدخال  يتم  بحيث  خطوات   4 اإلى  خطوات   6 من  الت�صجيل  مراحل  عدد  تقلي�س  مت  حيث 
البيانات، والتدقيق عليها، و حت�صيل الر�صوم يف مراكز الطباعة، بينما تتولى الهيئة م�صوؤولية 

التب�صيم و الت�صوير يف مراكز الت�صجيل ومن خالل محطة واحدة )مو�سح يف ال�سكل 3( 

�سكل )3( عملية الت�سجيل اجلديدة

وقد حققت هذه اال�سرتاتيجّية نتائج غري م�سبوقة  من اأبرزها :
n تقلي�س الوقت امل�صتغرق للت�صجيل مبراكز الت�صجيل مبعدل 83% حيث ت�صتغرق العملية اجلديدة 
اأقل من 5 دقائق، يف حني اأن العملية كانت ت�صتغرق حوايل 30 دقيقة �صابقًا )مو�سح يف ال�سكل 4(، 
ونتج عن �صرعة اإجناز املعاملة الواحدة تقليل مدة انتظار املراجعني وبالتايل ارتفاع ن�صبة ر�صا 

املتعاملني كما تبني من خالل نتائج ا�صتبيان ر�صا العمالء وتغطية مختلف و�صائل الإعالم. 

n ت�صجيل ما يقارب )2.879.301( �صخ�س يف ال�صجّلّ ال�صكاين، مبعدل )1.286.430( عام 
2010. وهو ما يقارب ما مت ت�صجيله خالل ال�صنوات اخلم�س ال�صابقة )1.592.871 �صخ�صًا(.
يف  �صخ�س   )9000( اإلى   2009 يف  �صخ�س   )3000( من  اليومي  الت�صجيل  معدل  ارتفاع   n

.2010

�سكل) 4 ( مقارنة الوقت امل�ستغرق للت�سجيل

عملية 
التسجيل 

اجلديدة
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nn و�صع خطة لالنت�صار يف مكاتب الربيد يف  مختلف اأنحاء الدولة، وذلك يف اإطار  التو�صع 
اجلغرايف ملراكز الت�صجيل بهدف خدمة اجلمهور  وت�صهيل اإجراءات الت�صجيل عليهم. 

nn اإطالق م�صروع اإعادة ت�صميم مراكز  الت�صجيل لتالئم تدفق امل�صجلني ومبا يتنا�صب مع 
متطلبات العمالء، حر�صًا على الرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة لهم.

nn اعتماد اأكرث من )700( مكتب طباعة يف جميع اإمارات الدولة بغر�س ت�صهيل الو�صول اإلى 
خدمات الهيئة.

مدة  وتقليل  الت�صجيل،  عملية  تنظيم  يف  �صاهم  والذي  املواعيد  نظام  وتفعيل  اإطالق   nn
حلظة  من  دقائق   10 من  اأقل  خالل  املعاملة  اإجناز  للعميل  ي�صمن  اأنه  حيث  النتظار. 

دخوله املركز ولغاية مغادرته.
nn افتتاح عدد من مكاتب التدقيق على بيانات امل�صجلني، للتاأكد من �صالمة ودقة البيانات 
ال�صكاين  ال�صجّلّ  دقة  على  احلفاظ  على  منها  البطاقة، حر�صًا  قبل طباعة  وامل�صتندات 

وجودة البطاقات ال�صادرة.

الت�شجيل من خالل مراكز الطب الوقائي
بداأت الهيئة بتنفيذ املرحلة الثانية من م�صروع تطوير نظام  ال�صجّلّ ال�صكاين لت�صجيل املقيمني 
اإ�صدار الإقامة  اإجراءات  الدولة والربط مع  اأنحاء  الوقائي يف كافة  من خالل مراكز الطب 
بالتعاون مع اإدارة اجلن�صية والإقامة والذي �صي�صهم يف ت�صجيل كافة املقيمني.  وقد مت تطبيق 
التحول  و�صيتم   ، املتوقع  النجاح  لقت  حيث  القيوين  اأم  اإمارة  يف  جتريبية  كمرحلة  النظام 

تدريجيًا على م�صتوى كافة اإدارات الطب الوقائي يف الدولة خالل العام 2011.

مكتب ت�سجيل مببنى الربيد املركزي يف اأبوظبي
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9000 بطاقة/  اإلى  3000 بطاقة/يوميًا  nn زيادة الطاقة الإنتاجية لإ�صدار البطاقات من 
يوميًا )مو�سح يف ال�سكل 8(.

�سكل )8( مقارنة يف معدل اإ�سدار البطاقات

ثالثًا: دعم م�شاريع احلكومة الإلكرتونية
�صاهمت الهيئة بدور فعال يف دعم امل�صاريع اخلا�صة باحلكومة الإلكرتونية حققت من خاللها 

الإجنازات التالية:
nn تفعيل ا�صتخدام بطاقة الهوّية على كافة البوابات الإلكرتونية يف الدولة عرب املنافذ اجلوية 
)137 بوابة(، واملنافذ الربية مع دول اخلليج العربي حيث مت ت�صغيل جميع القارئات على 
على  القارئات  لت�صغيل  الداخلية  وزارة  مع  التن�صيق  حاليًا  ويتم  وُعمان،  الإمارات  حدود 

كافة املنافذ احلدودية للدولة.
nn تفعيل ا�صتخدام البطاقة من خالل نظام قراءة بطاقة الهوّية الذي قامت الهيئة بت�صميمه 
الق�صاء  ودائرة  دبي،  محاكم  اأبرزها  من  احلكومية  اجلهات  من  لعدد  توفريه  ثم  من  و 
الهوّية،  املخزنة يف بطاقة  البيانات  ا�صرتجاع  و  بقراءة  النظام  يقوم  اأبوظبي.  حيث  يف 
بالإ�صافة اإلى اإثبات الهوّية ال�صخ�صية من خالل الب�صمة اأو الرقم ال�صري.  وقد جنحت 
محاكم دبي يف تقلي�س الزمن امل�صتغرق لإجناز اإجراءاتها بعد تطبيق هذا النظام، كما 
العدل  كاتب  ق�صم  فروع  كافة  بني  العدل  كاتب  نظام  بربط  اأبوظبي  ق�صاء  دائرة  قامت 
بالنظام نف�صه بهدف زيادة �صرعه وكفاءة العمل، من خالل ت�صهيل عملية احل�صول على 

بيانات موثوقة للمراجعني، و تخزينها يف النظام مبا�صرة.

ثانيًا: تطوير نوعية وتقنيات اإ�شدار  البطاقات 
من اأبرز الإجنازات يف هذا املجال :

وب�صــــعة  والالتالم�صية  التالم�صية  اخل�صائ�س  ذات  الثامن  اجليـــــــــــل  بطاقات  اإ�صدار   nn
)KB 144(، كما تتيح اإمكانية تخزين بيانات وتطبيقات اإ�صافية حلامل البطاقة والتي تاأتي 
�صمن ا�صرتاتيجية الهيئة اجلديدة التي تتجه نحو تنفيذ عدد من املبادرات املتعلقة بتطبيقات 
اخلدمات الإلكرتونية. ويعترب هذا الإجناز نقلة نوعية يف جمال البطاقات الذكية حيث مت 

ت�صنيف دولة الإمارات الأولى عاملّيًا يف اعتماد اجليل الثامن من البطاقات.

/ بطاقة   1500 للبطاقات  اآيل  تغليف  ا�صتخدام جهاز  التغليف من خالل  نظام  تطوير   nn
ال�صاعة. وي�صكل هذا اجلهاز الآيل اجلديد قيمة م�صافة اإلى عمل الهيئة، �صواء من حيث اأدائه 
متعددة  التكنولوجية  وخ�صائ�صه  الفائقة  قدراته  خالل  من  اأو  العالية،  اإنتاجيته  اأو  املبتكـر 
الهوّية،  بطاقة  يف  ال�صريحة  بيانات  وقراءة  التلقائي،  الت�صغيل  على  وقدرته  ال�صتخدامات، 
واإمكانية ا�صتخدامه مع اأجهزة الطباعة اجلديدة واإ�صافة مل�صقات الدعاية والإعالن. ومن 
اجلدير بالذكر اأّن الهيئة جنحت بتوفري 8  ماليني درهم  خالل هذه ال�صنة منذ ت�صغيل اجلهاز 

اجلديد. )مو�سح يف ال�سكل 7(

�سكل )7( جهاز التغليف اجلديد
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nn التعاون مع اجلهات احلكومية امل�صوؤولة عن تنفيذ برامج احلوكمة الإلكرتونية بالإ�صافة 
اإلى بع�س املوؤ�ص�صات يف القطاع اخلا�س لدرا�صة احتياجاتهم وتنفيذ تطبيقات امل�صروع مبا 

يتنا�صب مع متطلباتهم.
nn دعم م�صروع »املواطن الإلكرتوين« بالتعاون مع موؤ�ص�صة الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�صب 

الآيل لدول جمل�س التعاون.

nn اإطالق املرحلة الأولى من م�صروع تنفيذ تطبيقات الهوّية الإلكرتونية يف القطاع امل�صريف.

التي  امل�صاريع  اأهم  وت�صمل  الإلكرتونية:  احلكومة  لدعم  الرقمية  الهوّية  م�صروع  تنفيذ   nn
تهدف اإلى توفري بنية حتتية اآمنة لتبادل البيانات مع اجلهات الأخرى من خالل الربط 
الإلكرتوين مع ال�صجّل ال�صكاين، وقراءة البيانات املخزنة يف البطاقة، وتاأكيد هوية حاملي 
البطاقات من خالل ال�صبكات الإلكرتونية، ومتكني التوقيع الرقمي. حيث مت النتهاء من 
متطلبات الربط الإلكرتوين مع وزارة الداخلية مل�صروع اجلواز الإلكرتوين حيث �صتعتمد 

اجلوازات اجلديدة التي �صت�صدرها وزارة الداخلية على بيانات نظام ال�صجّل ال�صكاين.
تفعيل  �صبل  لبحث  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع  تن�صيقية  اجتماعات  عقد   nn

البطاقة و تطبيق اخلدمات الإلكرتونية املعتمدة على البطاقة:

n بحث �صبل تفعيل ال�صراكة مع الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء.

ر لبحث �صبل دعم  n الجتماع امل�صرتك مع موؤ�ص�صة رعاية ال�صوؤون الجتماعية و�صوؤون الق�صّ
املوؤ�ص�صة من خالل تقدمي كافة البيانات املطلوبة لت�صهيل اإجراءاتهم.

n الجتماع مع دائرة الق�صاء لال�صتفادة من جتربة الهيئة الناجحة يف املجال التقني.

n الجتماع امل�صرتك مع �صركة داتيل ملناق�صة متطلبات ال�صتمارة الإلكرتونية اجلديدة.
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n الجتماع امل�صرتك مع مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونّية واملعلومات لبحث تفعيل تطبيقات 
بطاقة الهوّية يف تفعيل املعامالت الإلكرتونية.

n التعاون مع �صرطة دبي لتفعيل بطاقة الهوّية.

التعاون امل�صرتك وال�صتفادة من  n الجتماع امل�صرتك مع جهاز حماية املن�صاآت لبحث �صبل 
تطبيقات بطاقة الهوّية.

لتب�صيط الإجراءات  والتاأمينات الجتماعية  للمعا�صات  العامة  الهيئة  التعاون امل�صرتك مع   n
من خالل ا�صتخدام بطاقة الهوّية.

n التعاون امل�صرتك مع مركز الإح�صاء لتبادل البيانات الإح�صائية.

اأبوظبي للتوطني حول التعاون امل�صرتك لال�صتفادة من قاعدة  n اجتماع م�صرتك مع جمل�س 
بيانات الهيئة بالإ�صافة اإلى توفري كوادر وطنية للهيئة.
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اإلنجازات )التطوير  المؤّسسي(

ركزت الهيئة على جانب التطوير و البناء المؤّسسي للنهوض بالكوادر البشرية 
وتوفير أفضل الخدمات لموظفيها من خالل العمل الجماعي إلداراتها.  
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اإلنجازات في مجال
بناء اإلدارة المؤسسية المتميزة 

nn جتديد �صهادة الآيزو 9001:2008
nn جتديد �صهادة الآيزو لأمن املعلومات 27001:2005 حيث تعترب الهيئة من اأوائل الهيئات 

احلكومية التي تطبق معايري احلماية وال�صرية للمعلومات.
املوؤ�ص�صية جلميع اخلدمات  املوارد  اإدارة  نظام  تطوير  الأولى من م�صروع  املرحلة  تنفيذ   nn
الإلكرتونية التي �صيتم تطبيقها بالعتماد على الرتابط الإلكرتوين لكافة اإجراءات و �صيا�صات 

الهيئة، ا�صتنادًا اإلى اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال.
عام  يف  الدوران  مبعدل  مقارنة   %7.69 اإلى  لي�صل  الوظيفي  الدوران  معدل  انخفا�س   nn

2009 والذي بلغ %12.

ركزت الهيئة على جانب التطوير والبناء املوؤ�ّص�صي للنهو�س بالكوادر الب�صرية وتوفري اأف�صل 
النتائج  حتقيق  يف  جنحت  وقد  لإداراتها.   اجلماعي  العمل  خالل  من  ملوظفيها  اخلدمات 

املرجّوة، والتي ميكن تلخي�صها كما يلي:

nn اإعداد اخلطة ال�صرتاتيجّية لالأعوام 2013-2010.
nn تطوير �صجّل اإدارة الأداء لقيا�س املوؤ�صرات الت�صغيلية لكافة اإدارات الهيئة.

nn امل�صاركة يف جائزة ال�صيخ خليفة للتميز  احلكومي وتد�صني م�صروع موؤ�ّص�صي �صامل للنهو�س 
وتطبيق كافة منهجيات التميز املوؤ�ّص�صي.

nn اإعداد  امليزانية ال�صفرية.
nn اإعداد واعتماد احل�صابات اخلتامية لالأعوام من 2004 اإلى2009.

nn اإعداد الالئحة املالية.
nn اإجناز م�صروع )النموذج املايل املتقدم( بالتعاون مع جامعة زايد ملعرفة توقعات الت�صجيل 

امل�صتقبلية مع م�صاريع اخل�صخ�صة، و تاأثريه على م�صروفات امليزانية املعتمدة.
nn اإعادة هند�صة الإجراءات املالية.

nn تنفيذ واإطالق نظام توافق لتوفري اخلدمات الكرتونيًا من خالل اأمتتة الإجراءات والذي 
�صاعد على تقلي�س الوقت الالزم لإجناز اخلدمات الداخلية بن�صبة 25%، و ت�صهيل عملية 

متابعة الطلبات املقدمة من كافة  اإدارات ومراكز الهيئة.

2%
الدوران الوظيفي

12%
الدوران الوظيفي

2010

2011

2009

7.69%
الدوران الوظيفي
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حر�صت الهيئة على تعزيز ثقافة البحث العلمي من خالل امل�صاهمة يف ن�صر املعرفة العلمية 
عدد  بلغ  حيث  املتخ�ص�صة،  العاملية  والدوريات  املجالت  مختلف  يف  العملية  والتطبيقات 

)7( بحوث. البحوث املن�صورة يف  عام 2010 

وتكمن اأهمّية البحوث املن�صورة للهيئة يف كونها درا�صات تقوم على الفكر الإداري والتطبيقّي 
لحتياجات  البحوث  ت�صتجيب  كما  البحثّي،  فكرها  وتعك�س  للهوّية  الإمارات  لهيئة  امليدايّن 

الدولة، التي حتر�س الهيئة على قراءتها جّيدًا والتفاعل مع توّجهاتها الرئي�صة.

موقعها  على  والبحوث  للدرا�صات  ركن  با�صتحداث   ،2010 عام  منت�صف  يف  الهيئة  وقامت 
الإلكرتويّن، ُيعنى بن�صر هذه البحوث العلمّية ، وقد حظي هذا الركن باإقبال لفت من الباحثني 
دولة  بينها:  من  العامل  دول  من  زائر  األف   20 من  اأكرث  زواره  عدد  جتاوز  حيث   ، واملهتّمني 
واأملانيا،  وفرن�صا،  املتحدة،  واململكة  الأمريكّية،  املتحدة  والوليات  املتحدة،  العربّية  الإمارات 
واإيطاليا،  واإ�صبانيا، وهونغ كونغ،  وفنلندا،  وبلجيكا،  وال�صويد، وكندا،  واأ�صرتاليا،  و�صوي�صرا، 
والأردن،  وم�صر،  وتون�س،  واجلزائر،  و�صنغافورة،  والربتغال،  وكرواتيا،  وتركيا،  ونيجرييا، 

والعديد من الدول العربّية والأجنبّية الأخرى.

اأعّدته الهيئة بعنوان  كما ن�صرت الأمم املتحدة على موقعها الإلكرتويّن البحث العلمّي الذي 
ال�صرق  منطقة  الرئي�صة يف  الدرا�صات  �صمن  و�صنفته  الإلكرتونية«.  احلكومة  م�صاريع  »دعم 

الأو�صط لتميز قيمته العلمية ومعاجلته عددا من املو�صوعات احليوية املعا�صرة.

اأهم البحوث العلمية التي ن�شرت يف املجالت الدولية املحّكمة و�شاركت بها الهيئة يف 
عدد من املوؤمترات يف عام 2010.

املجلة / املوؤمترا�سم البحثم

الإطار ال�صرتاتيجي لتقييم املخاطر يف 1
م�صاريع احلوكمة الإلكرتونية الكبرية

املجلة الدولية لعلوم احلا�صب الآيل واأمن ال�صبكات.

واأف�صل دعم م�صاريع احلكومة الإلكرتونية2 الإلكرتونية  احلكومة  درا�صات  جملة 
املمار�صات

التغيري 3 مبادرات  اإدارة  يف  النجاح 
املوؤ�ص�صي: مناهج عملية لإدارة التغيري

جملة البحوث العلمية واملمار�صات التطبيقية.

القيمة الجتماعية والعائد ال�صتثماري 4
للم�صاريع يف القطاع احلكومي

جملة التقدم يف الإدارة.

املوؤمتر ال�صنوي الدويل الثامن ع�صر حول التحديات تطوير الأداء املوؤ�ص�صي5
يف  واحلقوق  وامل�صوؤوليات  العاملة  للقوى  احلديثة 
املجتمع العاملي. جمعية ممار�صات ومبادئ التوظيف  
�صان  فران�صي�صكو،  �صان  جامعة    ،)AEPP(
املتحدة  الوليات  كاليفورنيا،  ولية  فران�صي�صكو، 

الأمريكية.

درا�صة 6 متغري:  عامل  يف  الهوية  حتدي 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي

حتدي  والع�صرين:  احلادي  القرن  خليج  موؤمتر 
الهوية، جامعة اإك�صرت، اململكة املتحدة.

يف 7 ال�صكان  ت�صجيل  حتدي  مواجهة 
م�صاريع بطاقة الهوية

احليوية  املقايي�س  علوم  حول  ال�صنوي  املوؤمتر 
والتوقيع الإلكرتوين، دارم�صتات، اأملانيا.

البحث العلمي

1234567
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الموقع اإللكتروني ) حلقة وصل فّعالة(

خطة  �صياق  ويف  والداخلي،  اخلارجي  التوا�صل  تفعيل  ب�صرورة  الهيئة  اإميان  منطلق  من 
الت�صويق والت�صال املجتمعي حر�صت الهيئة على  تفعيل موقعها الإلكرتوين ليعد حلقة و�صل 
مع اجلمهور اخلارجي وو�صائل الإعالم وموظفي الهيئة. وذلك من خالل تطوير املوقع لي�صمل 
كافة الأخبار والفعاليات الداخلية واخلارجية للهيئة بالإ�صافة اإلى ا�صتحداث عدٍد من الأبواب 

املفيدة كان من اأبرزها:
العلمية  البحوث  لن�صر  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  والدرا�صات  البحوث  �صفحة   nn
للباحثني  املعلومات  م�صادر  من  مهمًا  م�صدرًا  ُتعّد  والتي  املجالت  كافة  يف  والدرا�صات 

والدار�صني يف كافة دول العامل.

nn �صفحة اأوراق العمل التي تعر�س اأوراق العمل التي �صاركت بها الهيئة يف اأهم املوؤمترات 
واملنتديات الدولية.

nn ا�صتبيانات دورية لقيا�س ر�صا املتعاملني ور�صد انطباعاتهم ورفع م�صتوى اخلدمة، وكذلك 
ا�صراكهم يف بع�س القرارات الإدارية عن اأماكن مراكز الت�صجيل وغريها.

اإلى  ت�صهيل  الهيئة عددًا من اخلدمات للجمهور  ت�صعى من خاللها  اإلى ذلك وفرت  اإ�صافة 
فر�س ا�صتخدام موقع الهيئة الإلكرتوين، بهدف تعزيز ودعم قنوات الت�صال مع املتعاملني 
كخدمة الت�صفح من خالل الهاتف املحمول، وكانت الهيئة من اأوائل املوؤ�ص�صات احلكومية التي 

فعلت موقعها الإلكرتوين باللغة العربية.

وقد �صهد املوقع الإلكرتوين اإقباًل لفتًا للنظر يف عام 2010 بف�صل ما يحتويه من مواد اإخبارية 
وعلمية وثقافية لكافة �صرائح املجتمع، بالإ�صافة اإلى م�صابقات دورية تهدف اإلى اإ�صراك اأفراد 
املجتمع يف التفاعل مع اأن�صطة الهيئة، كامل�صابقة الرم�صانية. وقد و�صل عدد زوار املوقع خالل 

www.emiratesid.aeهذا العام اإلى )700،325( زائرًا ح�صب تقرير موقع األك�صا الإلكرتوين.
http://هيئة-اإلمارات-للهوية.إمارات /



Emirates Identity Authority   |   Annual Report 2010هيئة الإمارات للهوّية   |   التقرير ال�صنوّي 2010

الشراكات

حرصت الهيئة على تفعيل التعاون المشترك مع عدد من الجهات الحكومية 
والخاصة من خالل توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم تثري مسيرة الهيئة 

وتضيف المزيد من النجاحات في سجّل إنجازاتها المؤّسسية والمجتمعية.
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الشراكات

.)BSI( اتفاقية التعاون امل�صرتك مع الهيئة الربيطانّية للمقايي�س والأنظمة الإدارّية املحدودة n

n اتفاقية التعاون امل�صرتك مع �صركة لوجيكا ال�صت�صارية لتطوير البنية التحتية مل�صروع الهوّية 
الرقمية والتوقيع الرقمي.

n ال�صراكة ال�صرتاتيجية مع بريد الإمارات.

n اتفاقية التعاون امل�صرتك مع الهيئة العامة للمعا�صات والتاأمينات الجتماعية لالإفادة من 
اخل�صائ�س الإلكرتونية لبطاقة الهوّية والبيانات املخّزنة فيها.
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n �صراكة ا�صرتاتيجية مع �صركة اإميا�س لتطوير نظام ال�صجّل ال�صكاين.

n تفعيل ال�صراكة مع وزارة الثقافة.

n ال�صراكة مع حكومة ال�صارقة الإلكرتونية.

n ال�صراكة الإ�صرتاتيجية مع �صندوق الزكاة.
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المشاركات/ الفعالّيات/ األنشطة

إلى  باإلضافة  المهمة،  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  في  الهيئة  شاركت 
المشاركة الفعالة في المحافل الدولية والداخلية على حّد سواء، حرصًا منها 
على االطالع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع الجهات الرائدة في 

كافة المجاالت. 
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Athina-Greece أثينا - اليونان

مؤمتر الهويّة واجلواز اإللكترونيّ

28/10/2010

Abu Dhabi - UAE أبوظبي- االمارات

املؤمتر العامليّ للهويّة

09/03/2010

The 2010 Identity Conference

Darmstadt - Germany درمستدت - املانيا

املؤمتر العاملي فضاء املقاييس احليوية في أوروبا

9/09/2010

The Biometric Landscape in Europe, Special Interest Group 
on Biometrics & Electronic Signatures, BIOSIG 2010

7 12

Duabi - UAE دبي- االمارات

مؤمتر ومعرض البطاقات السنويّ 
احلادي عشر في الشرق األوسط

17/05/2010

Cards Middle East 2010

5

ID and ePassport Conference

Milan, Italy ايطاليا - ميالن

املؤمتر العاملي للهوية

16/10/2010 14

ID WORLD International Congress

Duabi - UAE دبي- االمارات

قمة التكنولوجيا احلكومية 2010

04/04/2010

Government Technology Summit 2010

4

Duabi - UAE دبي- االمارات

معرض جيتكس

04/04/2010

GITEX Dubai

11

Duabi - UAE دبي- االمارات

منتدى احلكومة واخلدمات اإللكترونية
لدول مجلس العاون

21/12/2010

GCC eGovernment & eServices Forum

18

Duabi - UAE دبي- االمارات

منتدى دبي حول أفضل املمارسات احلكومية

13/12/2010

....

17

مؤمتر مستقبل احلكومات 2010 

01/03/2010

The Future of Governments, 2010 Conference

Malaysia ماليزيا 9

Hong Kong 03/03/2010هوجن كوجن 2

مؤمتر ومعرض البطاقات
 "2010 "كارتيس 

Conference and Exhibition tag "Kartis 2010"

مؤمتر أمن احلكومات 2010 

10/11/2010

SecureGov Summit

Malaysia ماليزيا 13

1

Abu Dhabi - UAE أبوظبي- االمارات

ة أبوظبي العامليّة لبطاقات الهويّة  قمّ

03/04/2010

Abu Dhabi ID Summit

3

Abu Dhabi - UAE أبوظبي- االمارات

قمة دول مجلس التعاون اخلليجي
ملكافحة اإلجتار بالبشر ومراقبة احلدود

12/12/2010

GCC Anti-Trafficking & Border Control Summit

16

London - UK لندن - بريطانيا

املنتدى العامليّ للتكنولوجيا املتقدّمة 

14/10/2010

World Hi-Techn Forum

1

10

Extra Univ.- Uk جامعة إكستر - بريطانيا

املؤمتر السنويّ لدراسات اخلليج
خليـج القرن احلادي والعشري - حتدي الهـوية

The Challenge of Identity in a changing World: The case of GCC Countries

30/06/2010 6

Paris - France 06/09/2010باريس - فرنسا 15

مؤمتر ومعرض البطاقات
 "2010 "كارتيس 

Conference and Exhibition tag "Kartis 2010"

Nice - France 21/09/2010نيس - فرنسا 8

املؤمتر العامليّ حول البطاقات الذكيّة
وإدارة الهويّة اإللكترونيّة وتطبيقاتها
Smart Event 2010 - World e-ID Conference

خارطة المؤتمرات
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المشاركات/ الفعاليات/ األنشطة

n املوؤمتر ال�صنوّي جلامعة اإك�صرت الربيطانّية )خليج القرن احلادي والع�صرين: حتدّي الهوّية( 
�صاركت خالله الهيئة بورقة عمل ركزت على الهوّية الوطنية.

n موؤمتر »ف�صاء املقايي�س احليوية يف اأوروبا«، �صاركت الهيئة خالله بورقة علمية حول مواجهة 
حتدّي  الت�صجيل يف برامج الهوّية الوطنّية.

امل�شاركات اخلارجية الفّعالة:
موؤمترات/ منتديات/معار�س

n املنتدى العاملي للتكنولوجيا املتقدمة. �صاركت الهيئة فيه بورقة عمل بعنوان »دور الدولة يف 
تعزيز الأمن الوطني ودعم التنمية القت�صادّية«.
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n املوؤمتر العاملّي التا�صع للهوّية 2010، حيث �صاركت الهيئة يف املعر�س امل�صاحب لهذا املوؤمتر، 
من خالل جناح خا�س عر�صت الهيئة خالله ا�صرتاتيجّيتها اجلديدة للت�صجيل بالإ�صافة اإلى 

اأهم التطبيقات اخلا�صة ببطاقة الهوّية.

2010 حيث مثلت الهيئة  n املوؤمتر العاملي حول البطاقات الذكية واإدارة الهوّية الإلكرتونية 
دولة الإمارات فيه من خالل ورقة عمل بعنوان  »امل�صاريع ال�صرتاتيجّية يف القطاع احلكومي،  

واأهمية الفكر القيادي الواعي يف �صناعة القرار واإجناح تلك امل�صاريع«.

ا�صرتاتيجيتها يف جمال  الهيئة خالله  والذي عر�صت  الإلكرتوين،  واجلواز  الهوّية  موؤمتر   n
ال�صجّلّ ال�صكاين وبطاقة الهوّية، بالإ�صافة اإلى تفعيل اخلدمات الإلكرتونّية.

لنظم  الأمنّية  التهديدات  تناول  والذي  ماليزيا،  يف  احلكومّية  املعلومات  تاأمني  منتدى   n
املعلومات  واأف�صل املمار�صات  للحّد منها.

n موؤمتر م�صتقبل احلكومات ال�صابع 2010  بعنوان )بناء خدمات حكومية اآمنة(، وقد �صاركت 
الهيئة يف فعالياته من خالل ورقة عمل بعنوان )اخلدمات احلكومية التي تتمحور حول املتعاملني(.

فيه لالطالع على  امل�صاركة  الهيئة على  والذي حر�صت   »2010 »كارتي�س  ومعر�س  n موؤمتر 
اأف�صل ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا يف �صناعة بطاقة الهوّية.
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n تنظيم القّمة العاملّية للهوّية 2010 يف اأبوظبي للعام الثالث على التوايل حتت رعاية �صمّو 
ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة الهيئة.

والذي  الأو�صط،  ال�صرق  ال�صنوّي احلادي ع�صر يف  البطاقات  وموؤمتر  امل�صاركة يف معر�س   n
اأقيم حتت رعاية الهيئة.

امل�شاركات داخل الدولة 
موؤمترات/ منتديات/معار�س

n الري�صي يلقي كلمة �صمّو نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
الهيئة يف موؤمتر الهوّية 2010 والذي اأقيم يف اأبوظبي بالتعاون مع �صركة جيمالتو العاملية.
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n امل�صاركة يف منتدى دبي حول اأف�صل املمار�صات احلكومّية والذي يهدف اإلى تعزيز املمار�صات 
والتوجهات العاملية يف جمال التميز احلكومي.

n امل�صاركة يف منتدى احلكومة واخلدمات الإلكرتونية لدول جمل�س التعاون، من خالل ورقة 
عمل بعنوان »البنى التحتية مل�صاريع احلوكمة الإلكرتونية«.

n ح�صور ور�صة عمل حول نظم املعلومات اجلغرافية والتي ناق�صت اآلية العمل واملعايري الوطنية 
املوحدة امل�صتخدمة يف هذا املجال.

n ح�صور اأع�صاء اللجنة العليا منتدى حول اأ�صاليب ومبادئ علم النف�س يف الإدارة والتنمية 
الب�صرية.

n امل�صاركة يف ور�صة عمل اللجنة الوطنية للقمة العاملية ملجتمع املعلومات، والتي تهدف اإلى 
اإيجاد قنوات الت�صال بني مختلف اجلهات لدعم تبادل البيانات واملعلومات.

دور  حول  عمل  ورقة  وعر�س  بالب�صر،  الجتار  مكافحة  حول  الدويل  املوؤمتر  يف  امل�صاركة   n
م�صاريع اأنظمة التعريف املتقدمة يف احلّد من ظاهرة الجتار بالب�صر.
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عر�س ا�شرتاتيجّية الهيئة على املجل�س الوطني الحتادي

�صيا�صة  ملناق�صة  الإحتادي  الوطني  املجل�س  جل�صات  اإحدى  يف  للهوية  الإمارات  هيئة  �صاركت 
 2013-2010 اجلديدة  ا�صرتاتيجيتها  حول  مخت�صرًا  عر�صًا  الهيئة  قدمت  حيث  الهيئة 

بالإ�صافة اإلى محاور خطة الت�صجيل اجلديدة.
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n �صمّو ال�صيخ حمدان بن زايد يفتتح مركز املرفاأ للت�صجيل.

n افتتاح مركز ليوا .

n افتتاح مركز م�صفح للت�صجيل.

الأن�شطة  الداخلية.. افتتاح مراكز ت�شجيل

n �صمّو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان يفتتح مركز العني للت�صجيل.
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n ور�س عمل حول التمّيز املوؤ�ّص�صي.

n دورة تدريبية على اجليل اجلديد من بطاقة الهوّية.

ور�س عمل.. ودورات تدريبّية

n املدير العام يف ور�صة عمل لعر�س ومناق�صة اخلطة ال�صرتاتيجّية للهيئة.

n دورة تدريبّية حول الك�صف عن التزوير.
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n دورة تدريبية حول اأمن  املعلومات ملوظفي الهيئة.

n ور�صة عمل حول �صبل تطوير اأنظمة طباعة البطاقات.

n ور�صة عمل يف الوعي الأمني للموظفني.

n دورات تدريبّية حول الإيتيكيت والآداب املجتمعّية ملوظفي مراكز الت�صجيل والإدارة.

n دورة تدريبّية حول احتياجات الأمن وال�صالمة يف مراكز الت�صجيل.
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n امللتقى ال�صنوّي الرابع برعاية �صمّو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان وح�صور مميز ملوظفي الهيئة

امللتقى ال�شنوّي الرابع بح�شور 700 موظف
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الأن�شطة املجتمعّية

n ان�صمام الهيئة لع�صوية اللجنة العليا حلماية الطفل.

n رعاية الهيئة مل�صروع اإفطار �صائم خالل �صهر رم�صان املبارك.

n تنظيم حملة تربعات من موظفي الهيئة  لإغاثة منكوبي في�صانات باك�صتان.

n تنظيم حملة للتربع بالدم من كافة موظفي الهيئة.

n تنظيم حملة فح�س الدم وال�صكري لكافة موظفي الهيئة.
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n رعاية »مذكرة مبدع« لالأطفال بالتعاون مع وزارة الثقافة.

n رعاية الهيئة لفعاليات الأ�صبوع الإماراتي الذي نظمه نادي ب�صمة
جناح يف جامعة الإمارات.

n امل�صاركة يف حملة �صاعة الأر�س يف جميع مراكز الهيئة واملواقع التابعة لها.

n رعاية معر�س التكنولوجيا والتوظيف لذوي الحتياجات اخلا�صة 2010 يف اأبوظبي.

n امل�صاركة يف ملتقى اخليمة الرم�صانّية الثاين يف اأبوظبي.
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n الحتفال باليوم الوطني الـ 39 لدولة الإمارات العربية املتحدة يف كافة مراكز الهيئة.

n مركز عجمان.

n مركز الذيد.

n مركز الفجرية.

n مركز الرب�صاء.

n تكرمي العميل رقم 39.
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التكريم / الجوائز / الزيارات

المؤّسسي،  التمّيز  الهيئة وتحقيق  إنجاح عمل  المبذولة في  للجهود  تقديراً 
على  مسيرتها  إثراء  في  ساهم  من  جميع  تكريم  على  الهيئة  حرصت 
الجوائز  أهم  على  الهيئة   حصلت  كما  والمؤّسسي.   الفردي  المستويين 
الدولية  تثمينًا لنجاحاتها المبهرة في مجال البطاقات الذكية واإلبداع األمني.

البارزة  والشخصيات  الوفود  من  عدد  مع  الزيارات  تبادل  على  الهيئة  وحرصت 
محليًا وعالميًا بهدف تبادل الخبرات وتوطيد العالقات.
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n تكرمي املوظفني الذين �صاهموا يف اإجناح قمة اأبوظبي العاملية لبطاقات الهوّية.

n تكرمي مدراء الأق�صام امل�صاركني يف دورة معايري اجلودة والتمّيز.

.2010  - n �صركة »لوجيك ال�صت�صارية« والتي �صاهمت يف تطوير ا�صرتاتيجية الهيئة 2007 

n تكرمي موظفي مركز م�صفح تقديرًا جلهودهم يف اإجناح عملية الت�صجيل.

التكريم
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n تكرمي الطالب املتدربني يف الهيئة.

n تكرمي امل�صت�صار القانوين لتميزه يف العمل واإجنازه عددًا من اأهم القوانني للهيئة.

جلهودها  تقديرًا  للهوية  الإمارات  لهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  تكرمي   n
املبذولة وتعاونها يف اإجناز مبادرات الوزارة.

n تكرمي املوظفني املتميزين من مراكز الت�صجيل.

n تكرمي امل�صت�صار الإعالمي مل�صاهمته الفعالة يف تطوير ال�صرتاتيجية الإعالمية للهيئة.

n تكرمي الفائزين بجائزة م�صابقة رم�صان على املوقع الإلكرتوين.
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الجوائز والشهادات الدولّية

n جائزة الإبداع الأمني من املعهد الربيطاين للتكنولوجيا والتجارة الإلكرتونية.

n ح�صلت الهيئة على �صهادة املعايري الدولية اخلا�صة ببطاقة الهوّية ملا حتمله من خ�صائ�س 
تتطابق مع املعايري الدولية للبطاقات الذكية من �صركة جيمالتو العاملية.

n ت�صلم �صهادة الآيزو 27001 من ممثل �صركة BSI الدولية.
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الزيارات

n  �صويف دي لجريدو رئي�صة �صركة »وايز ميديا« العاملية املنظمة ملوؤمتر الهوّية يف اأبوظبي.

الإجناز  ال�صديد بحجم  اإعجابه  يبدي  العاملية  »�صافرون«  امل�صتوى من جمموعة  رفيع  وفد   n
ودرجة التطور الذي ت�صهده م�صرية الهيئة.

n الوفد الكويتي برئا�صة �صعادة اللواء/ عبداهلل خليفة الرا�صد مدير الإدارة العامة ملباحث 
الهجرة  يّطلع على جتارب الهيئة الناجحة.

n معايل البارونة نيفل جونز وزيرة الأمن الربيطانية ُت�صيد بروؤية القيادة احلكيمة يف دولة 
الإمارات، وجناحها الباهر يف بناء منظومة اأمنية متطورة يف الدولة. لندن - اأكتوبر 2010

n اجتماع الهيئة مع وفد فنلندّي رفيع امل�صتوى برئا�صة معايل/ �صويف ليندن وزيرة الإت�صالت 
الفنلندية، وبح�صور املدراء التنفيذيني لأبرز ال�صركات املتخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات.
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n مدير عام اجلن�صية والإقامة بدبي يّطلع على م�صاريع الهيئة املتعلقة بالربط مع اإجراءاتها.

n وفد وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�صعودية يّطلع على جتربة الهيئة يف نظام ال�صجّل 
ال�صكاين وبطاقة الهوّية.

n رئي�س الوفد القطري خالل موؤمتر ومعر�س بطاقات الهوّية يف اإيطاليا.

الهيئة  م�صــاريع  على  لإطالعه  ال�صحة  وزير  ح�صن  حنيف  الدكتور/  معايل  مع  الجتماع   n
وبحث التعاون امل�صرتك مع وزارة ال�صحة.

n وزير الدولة لل�صوؤون املالية ُي�صيد بال�صراكة ال�صرتاتيجية للهيئة مع بريد الإمارات.
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n وفد وزارة الداخلية الكويتي يّطلع على م�صاريع الهيئة ويبحث �صبل التعاون امل�صرتك.

n لقاء مع مدير عام الهيئة العامة للمعلومات لبحث �صبل التعاون امل�صرتك.

n القن�صل العام ال�صنغافوري يّطلع على جتربة الهيئة الناجحة يف م�صروع ال�صجّل ال�صكايّن 
وبطاقة الهوية.

n الجتماع مع ال�صيخ محمد بن �صقر القا�صمي مدير منطقة ال�صارقة الطبية بهدف الطالع 
على �صري العمل يف م�صروع الطب الوقائي.

n الجتماع مع �صعادة/ محمد �صلطان بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي يف الذيد ملناق�صة �صبل 
واآلية تفعيل بطاقة الهوية.

n �صعادة/ عبداهلل بن محمد امل�صعود رئي�س املجل�س ال�صت�صاري الوطني.
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تبني مفهوم وفلسفة التميز المؤسسي..

تطوير  إحداث  نحو  للهوية  اإلمارات  لهيئة  الجديدة  االستراتيجية  الخطة  اتجهت 
أجزاء  كل  لتشمل  وامتدت  الرئيسة  للعمليات  شاملة  وتحسينات  جذري 
المنظومة المؤسسية.  وتبنت الهيئة نموذج التميز المؤسسي وفق معايير 
التميز  ثقافة  غرس  على  وعملت  الحكومي،  للتميز  خليفة  الشيخ  برنامج 
اهتمامات  تحول  إلى  االتجاه  هذا  أّدى  وقد  المؤسسي.  األداء  في  ونشرها 
لجنة اإلدارة العليا في الهيئة إلى التركيز على النتائج والتقييم المستمر ألداء 
جميع اإلدارات واالهتمام بالموارد البشرية وإيجاد بيئة عمل جاذبة تتصف بروح 

المنافسة واإلبداع.
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1
القيادة

تبني م�سروع 	•
»التطوير االإداري 

واملوؤ�س�سي« من �سمّو 
نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة.

م�ساركة �سمّو 	•
نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة واالأع�ساء 
يف ور�س عمل 

مراجعة وتطوير 
اال�سرتاتيجية 

وخطط واأنظمة 
العمل.

تبني ثقافة العمل 	•
املوؤ�س�سي وت�سكيل 

جلنة االإدارة العليا 
واالنعقاد الدوري 

واملنتظم )ن�سف 
�سهري( ملراجعة 

ال�سيا�سات العامة 
وموؤ�سرات االأداء 

اال�سرتاتيجية 
والرئي�سة واعتماد 

احللول الت�سحيحية.

اجتماعات �سهرية 	•
ملدراء املراكز ملراجعة 

موؤ�سرات االأداء 
ومناق�سة املقرتحات 

ورفع التو�سيات.

خطة تدريبية 	•
الإعداد وتدريب 

القادة، و�سعي 
متوا�سل الإعداد 

قيادات ال�سف الثاين.

3
الموارد البشرية

 االلتزام بعملية التوطني	•
من 	• مبا�سر  وات�سال  ميدانية  زيارات 

جلنة االإدارة العليا مع موظفي الهيئة .
مكافاأة وتقدير املتميزين	•
االأداء 	• لتطوير  مكثفة  تدريبية  برامج 

واالرتقاء بخدمة املتعاملني.

4
الشراكة والموارد 

تطوير نظام ذكي لقيا�س موؤ�سرات االأداء.	•
تطوير خطة الت�سويق واالت�سال املجتمعي.	•
االنتهاء من املرحلة االأولى مل�سروع تطوير 	•

.)ERP( نظام اإدارة املوارد املوؤ�س�سية
االإلكرتوين، 	• »توافق«  نظام  تطبيق 

اإدارة  يف   )ITIL( الـ  معايري  مع  واملتوافق 
والدعم  املعلومات  تقنية  وخدمات  العمليات 

الفني واإدارة البنية التحتية.
احل�سابات 	• واعتماد  اإعداد  من  االنتهاء 

اخلتامية لـ )5( �سنوات من 2004 –ولغاية 
.2009

2
االستراتيجية 

اجلديدة 	• اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإعداد 
روؤية  مع  بالتوافق   2010-2013 للهيئة 

الدولة 2021.
العمالء( 	• خدمة  )محورية  مفهوم  تبني 

يف ت�سميم العمليات واخلدمات.

السياسات 
مراجعة واعتماد اللوائح التالية:

ال�سجّل 	• لنظام  التنفيذية  الالئحة 
ال�سكاين وبطاقة الهوّية.

الالئحة املالية واملحا�سبية.	•
الئحة الرقابة والتدقيق الداخلي.	•
الئحة امل�سرتيات.	•

7
نتائج الموارد البشرية 

توظيف 300 موظف مواطن.	•
الر�سى الوظيفي )%70(.	•
ارتفاع ن�سب التوطني لت�سل اإلى )%94(.	•
انخفا�س الدوران الوظيفي اإلى اأقل من )%8(.	•
تكرمي ن�سبة )15%( من املوظفني بناء على اإجادتهم واإبداعاتهم.	•

8
نتائج المجتمع 

تبادل اخلربات مع الوفود الدولية واملحلية.	•
م�سابقات تفاعلية على موقع الهيئة على �سبكة االنرتنت.	•
خالل 	• من  حكومية  موؤ�س�سة   )20( لـ  البيانات  قواعد  حت�سني  يف  امل�ساهمة 

عملية )تطابق البيانات( .
توفري قارئات اإلكرتونية الأكرث من )20( جهة يف الدولة.	•
�سراكات ا�سرتاتيجية يف القطاعني احلكومي واخلا�س	•
ممار�سة 	• يف  الهيئة  التزام  تعك�س  مختلفة  جمتمعية  اأن�سطة  يف  امل�ساركة 

امل�سوؤولية االإجتماعية، ونقل املعرفة.
جتديد �سهادة االآيزو )9001(.	•
جتديد �سهادة االآيزو )27001( يف اأمن املعلومات واالحتفاظ باملركز االأول 	•

هذه  على  احلا�سلة  العامل  يف  الهوّية  م�ساريع  بني  دولياً  والوحيدة  عاملياً، 
ال�سهادة وكذلك اجلهة االحتادية الوحيدة يف الدولة.

الهوّية 	• واأنظمة  م�ساريع  حول  االإمارات  دولة  يف  عامليني  موؤمترين  تنظيم 
املتقدمة.

امل�ساركة باأوراق عمل يف )18( موؤمتر عاملي ودويل.	•
ن�سر )7( بحوث تخ�س�سية يف جمالت علمية محكمة.	•
جائزة االإبداع االأمني.	•
اإ�سادة دولية با�سراتيجية الهيئة اجلديدة.	•
�سهادة التوافق مع املعايري الدولية لبطاقة الهوّية االإماراتية .	•
االأمم املتحدة ت�سف درا�سة تخ�س�سية اأعدتها الهيئة باأنها من اأهم درا�سات 	•

احلكومات االإلكرتونية يف ال�سرق االأو�سط.

6
نتائج المتعاملين 

 تقلي�س مدة الت�سجيل يف مراكز الهيئة اإلى اأقل من )5( دقائق بن�سبة )%83(.	•
ارتفاع عدد امل�سجلني اليومي اإلى اأكرث من )9.000( م�سجل يف اليوم . 	•
تقلي�س مدة انتظار اأ�سحاب املواعيد اإلى )5( دقائق يف مراكز الت�سجيل.	•

5
العمليات 
والخدمات 

م�سروع اإعادة 	•
هند�سة اإجراءات 

الت�سجيل.
افتتاح مراكز 	•

ت�سجيل جديدة 
)اأبوظبي، العني، 
املنطقة الغربية، 

الفجرية(.
زيادة الطاقة 	•

اال�ستيعابية بتوفري 
)200( جهاز ت�سجيل 

اإ�سايف.
م�سروع تغيري 	•

الت�ساميم الداخلية يف 
املراكز.

م�سروع الت�سجيل 	•
يف الطب الوقائي 

)ت�سغيل اأول مركز يف 
اإمارة اأم القيوين(.

تطوير برنامج 	•
متقدم لقراءة البطاقة 

الذكية والتاأّكد من 
هوية حامليها.

تطوير البطاقة 	•
الذكية اإلى اجليل 
الثامن ب�سعة اأعلى 

)144KB( وبخا�سية 
الالتالم�سية.

اإطالق م�سروع 	•
الهوّية الرقمية 

والتوقيع الرقمي.
تطوير املوقع 	•

االإلكرتوين للهيئة 
كحلقة و�سل مع 

اجلمهور. 

9
نتائج األداء 

المؤسسي 
والكفاءة 	• والدقة  ال�سرعة 

والفعالية واالقت�سادية 
االإجمايل 	• الت�سجيل  منّو 

�سخ�س  مليون   )2.8( اإلى 
يقارب  ما  ت�سجيل  )مت 
 2010 يف  مليون   )1.3(

بن�سبة )%45(. 
املعامالت 	• عدد  ارتفاع 

الت�سجيل  خلط  املنجزة 
معاملة   )25( من  الواحد 
اأكرث من )50( معاملة  اإلى 

يف اليوم .
جودة 	• ن�سبة  ارتفاع 

اإلى  لت�سل  الب�سمات 
.)%97(

االإنتاجية 	• الطاقة  زيادة 
من  البطاقات  الإ�سدار 
اإلى  بطاقة/يومياً   3000

9000 بطاقة/يومياً.
تقدمي 	• زمن  تقلي�س 

بن�سبة  الداخلية  اخلدمات 
.)%25(

التحدث بلغة النتائج

 والعمل بروح الفريق الواحد واإعالء روح املناف�شة الإبداعّيةاحلر�س على رفع م�شتوى الأداء وحت�شني اخلدمات املقّدمة اإلى اجلمهور

الهتمام باملوارد الب�شرّية والتعامل معهم بو�شفهم هدف التطوير وو�شيلته
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