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الخطة االستراتيجية
كتيب تعريفي بـ

لهيئــة اإلمـــارات للهويـــة

2013-2010

Federal Authority   |  هيئــــــــة احتــــــاديــــة

2010-2013

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



»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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حتر�س القيادة العليا يف دولة الإمارات العربية املتحدة على تبّني مفاهيم التطوير احلديثة يف 
كافة الوزارات واملوؤ�س�سات واجلهات والهيئات احلكومية، كما تدعم كافة امل�ساريع واملبادرات 
ال�سرتاتيجية الوطنية، والتي من بينها م�سروع ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية الذي تنفذه 

هيئة الإمارات للهوية.

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  للفريق  احلكيمة  التوجيهات  من  الهيئة  ت�ستمد  الإطار  هذا  ويف 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 
المارات للهوية، عزمها واإ�سرارها على موا�سلة م�سرية التطوير والتحديث، بفكر ا�سرتاتيجي 

متطور، من اأجل حتقيق روؤية القيادة العليا باأمانة واإخال�س.

2010-2013، هي  للهوية اجلديدة  الإمارات  ا�سرتاتيجية هيئة  اإن  القول  من هنا ميكنني 
الإمارات  دولة  وروؤية  الحتادية  احلكومة  ا�سرتاتيجية  مع  ومتناغمة  طموحة  ا�سرتاتيجية 
الدور  توؤكد  التي  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع  باملبادرات  ثرية  اأنها  كما   ،2021 املتحدة  العربية 

الفاعل للهيئة، وتربز م�ساهمتها الإيجابية يف م�ستقبل التنمية والتطوير يف دولة الإمارات.

استراتيجّية طموحة  

اآمال �سا�سعة نعقدها على هذه ال�سرتاتيجية املتكاملة بروؤيتها ور�سالتها واأهدافها وم�ساريعها 
ال�سرتاتيجية الوطنية، ومن خالل دورها يف م�ساعدة جميع احلكومات الإلكرتونية العاملة يف 
الدولة، ومتكينهم من توظيف النتائج الإيجابية مل�ساريع الهيئة ومبادراتها، يف تطوير منظومة 
اخلدمات املقدمة للجمهور، والرتقاء بها كمًا ونوعًا، ومبا يدفع عملية النماء وير�سخ مظاهر 

الأمن والأمان والزدهار يف ربوع دولتنا.

واهلل ويل التوفيق

تقديم 
كلمة سمو نائب رئيس مجلس اإلدارة 

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

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوية
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اإّنه ملن دواعي �سروري، اأن اأ�سع بني يدي القارىء العزيز، هذا الكتّيب التعريفّي، الذي يعر�س 
الإطار العام لال�سرتاتيجّية العامة لهيئة الإمارات للهوّية 2010-2013، والذي ياأتي يف اإطار 
خطة الهيئة املتمثلة باإ�سدار �سل�سلة من املطبوعات التعريفّية والتوعوّية بهدف تعزيز قنوات 

الت�سال مع املوظفني العاملني فيها ومع �سركائها ال�سرتاتيجيني. 

الإمارات  هيئة  به  حتظى  الذي  املو�سول  والدعم  الر�سيدة،  للقيادة  احلكيمة  التوجيهات  اإّن 
زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمّو  الفريق  �سّيدي  امل�ستمرة من  واملتابعة  الإدارة،  للهوّية من جمل�س 
اأ�سهمت يف  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلّية نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 
اإجناز هذه ال�سرتاتيجّية الطموحة والرثّية بامل�ساريع واملبادرات التي ت�سعى الهيئة من خاللها 
املواطنني  جميع  ت�سجيل  يف  املتمثل  الأبرز،  الوطنّي  م�سروعها  اإجناز  يف  دورها  موا�سلة  اإلى 

واملقيمني يف ال�سجّل ال�سكايّن  واإ�سدار بطاقات هوية لهم. 

املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  واأن  حدودًا،  يعرف  ل  النجاح  اأن  للهوّية  الإمارات  هيئة  يف  ُندرك 
ممار�سة  على  والقادرة  والعطاء،  والإبداع  التميز  على  بقدراتها  والواثقة  باأدوارها  والواعية 
مهامها �سمن منظومة من الأداء التي ت�سعى لرت�سيخ ثقافة التميز املوؤ�س�سي، هي التي مُيكنها 
جت�سيد الفكر ال�سرتاتيجي واقعًا،  وحتويل امل�ساريع واملبادرات الكامنة يف ا�سرتاتيجّية الهيئة 
اإلى واقع واإجنازات. وهذا ما نثق باإمكانية حتقيقه، حتت مظلة هذه الهيئة التي نعتز بالنتماء 

املخل�س اإليها. 

خريطة طريق
اأ�سهم يف هذا  اإلى كل من  اأتقدم بخال�س ال�سكر وبالغ التقدير  اأن  ُي�سعدين  وبهذه املنا�سبة، 
الطيبة  جلهودهم  كان  الذين  وموظفني،  اإدارات  ومدراء  تنفيذيني  مدراء  من  )الإجناز( 
ال�سرتاتيجّية  و�سياغة  اإعداد  من  النتهاء  يف  بارزًا  دورًا  ال�سخي  وعطائهم  املثمر  وتعاونهم 

اجلديدة للهيئة، بروؤيتها ور�سالتها واأهدافها وم�ساريعها واملبادرات املنبثقة عنها. 

اأن تكون هذه ال�سرتاتيجية خارطة طريق مل�سرية هيئة الإمارات للهوّية خالل الأعوام  ناأمل 
بكفاءة  اأدوارها  اأداء  من  الهيئة  متكني  يف  ُي�سهم  ثرّيًا  معلوماتّيًا  وم�سدرًا   ،2013  -  2010

واقتدار، وتاأدية ر�سالتها جتاه الوطن واملواطن على اأف�سل نحو ممكن يف الوقت نف�سه. 

واهلل ويّل التوفيق

الدكتور املهند�س
علي حممد اخلوري

املدير العام

كلمة المدير العام 
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اأُن�سئت  م�ستقلة  احتادية  هيئة  هي  للهوية  الإمارات  هيئة 
مبوجب مر�سوم احتادي رقم )2( ل�سنة 2004، الذي خّولها 
م�سروع  وتطوير  تنفيذ  يتطلبها  التي  ال�سالحيات  كافة 

ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية.

املوافق  1425هــ  �سعبان   15 بتاريخ  الهيئة  وتاأ�س�ست 
تتمتع  احتادية  حكومية  جهة  وهي   .2004 �سبتمرب   29
بال�سخ�سية العتبارية، ولها ميزانية م�ستقلة، واأهلية كاملة 

للت�سرفات القانونية لتنفيذ اأغرا�سها على اأ�س�س خدمية.

متطور  نظام  وحتديث  وت�سجيل  اإن�ساء  اإلى  الهيئة  وتهدف 
لل�سجل ال�سكاين لتعريف وتاأكيد هوية كل فرد ي�سكن دولة 
خالل  من  قانونية  ب�سفة  ومقيمني  مواطنني  من  الإمارات 
منح رقم �سخ�سي وبطاقة ذكية مرتبطة بخ�سائ�س الفرد 

البيولوجية.

هذا  اإدارة  يف  واملبتكرة  احلديثة  التكنولوجيا  وباعتماد 
للهوية  الإمارات  هيئة  حتر�س  الواعد،  الوطني  الربنامج 
على امل�ساهمة ب�سكل فاعل وحيوي يف دعم م�ساريع التنمية 
ودقيق  �سامل  �سكاين  �سجل  خالل  من  البالد،  يف  ال�ساملة 
تطوير  يف  الدولة  وي�ساعد  الأمان،  م�ستويات  باأعلى  يتميز 
وت�سهيل اخلدمات احلكومية وتوفري املعلومات الالزمة حول  
�سناعة  لدعم  ال�سكان”  “دميوغرافية  ال�سكانية  الرتكيبة 
تخ�سي�س  جمالت  يف  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  القرار 

املوارد ويف خمتلف املجالت والقطاعات احليوية.

الهيئة في سطور

االستراتيجية
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اإن من اأهم املعايري التي يتم حتكيمها عند قيا�س جناح املوؤ�س�سات، 
هو مدى حتقيقها لالأهداف التي اأن�سئت من اأجلها. كما واأن تقدم 
املوؤ�س�سات  وعي  مبدى  مرهونا  اأ�سبح  وتطورها  وال�سعوب  الأمم 
مب�سوؤولياتها وتنفيذ املهام املنوطة بها ووفق مناهج علمية مدرو�سة 
ونتائج واقعية وا�سحة. ول �سك باأن ما ت�سهده دول العامل املتقدمة 
ياأتي كنتيجة حتمية لهتمام  اقت�سادية،  ورفاهية  تقني  من تطور 
تلك الدول بتبني مفاهيم الإدارة ال�سرتاتيجية لتحقيق اأهدافها يف 

اإدارة وتوجيه مواردها بطريقة علمية كفوؤة وفعالة.

اأن  على  حتر�س  للهوية  الإمارات  هيئة  فاإن  املنطلق،  هذا  ومن 
القت�سادي  والتطور  التنمية  م�سرية  يف  ومتميز  فاعل  بدور  تقوم 
وذلك  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  ت�سهده  الذي  واحل�ساري 
يف  املبتكرة  والتكنولوجيا  احلديثة  الإدارية  املفاهيم  باعتماد 
هدف  حتقيق  اأجل  من  جاهدة،  الهيئة  وتعمل  كما  �سوؤونها.  اإدارة 
القيادة العليا يف اإمتام ت�سجيل جميع �سكان الدولة يف نظام ال�سجل 
الدول  م�ساف  يف  الإمارات  بجعل  �سي�سهم  ما  وهو  ال�سكاين، 
املتقدمة على امل�ستويني الإقليمي والدويل، يف جمال اإدارة وتعريف 
اخلدماتية  املنظومة  وتعزيز  املتطورة،  بالأنظمة  الفردية  الهوية 
الهيئة على  تعمل  التي  التحتية  البنى  لتتكامل مع م�ساريع  بالدولة 

اإجنازها.

ال�سرتاتيجية  اخلطة  مكونات  تو�سيح  اإلى  الكتيب  هذا  ويهدف 
لإحداث  باإعدادها  الهيئة  قامت  التي   ،2013-2010 اجلديدة 
نقلة نوعية يف م�سريتها، وللتعريف باملبادىء والأهداف الرئي�سية 
للهيئة، التي تر�سم اخلطوط العري�سة للو�سول اإلى تلك الأهداف.

االستراتيجية

لمحة عامةالمقدمة

وفق  حتليلية  درا�سات  اإعداد  على  ال�سرتاتيجية  تطوير  مرحلة  ا�ستملت 
مناهج علمية وعملية و�سمن الإطار العام الذي حددته وزارة �سوؤون جمل�س 
ا�سرتاتيجيات  تطوير  ب�ساأن  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  الوزراء 

املوؤ�س�سات احلكومية.

امل�ستفادة  والدرو�س  التحديات  اأبرز  العتبار  بعني  املرحلة  هذه  واأخذت 
خالل املرحلة الأولى من عمر الهيئة. كما ا�ستملت على اإجراء املقارنات 
عامليًا  الرائدة  الدول  من  جمموعة  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مع 
اإلى  الو�سول  بهدف  وذلك  ال�سكاين،  وال�سجل  الهوية  بطاقة  مب�ساريع 
التي  واملبادرات  امل�ساريع  وطرح  لال�سرتاتيجية  العامة  الأهداف  حتديد 
على  الرتكيز  مع  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  كافة  حتقيق  من  الهيئة  مُتّكن 

النتائج ل املخرجات.

وا�ستندت اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة للهيئة على اأربعة حماور 
رئي�سية هي:

1- تطوير خطة واقعية وفّعالة لت�سجيل �سكان الدولة.
2- اإن�ساء ُبنية حتتية لإثبات الهوية ال�سخ�سية وتاأكيد الهويات الرقمية ودعم 

م�ساريع احلوكمة الإلكرتونية.

املدنية  بالواقعات  العالقة  ذات  احلكومية  الدوائر  مع  الإلكرتوين  الربط   -3
وهي وزارات )الداخلية - ال�سحة - العدل - العمل - التعليم - التعليم 
العايل(، بالإ�سافة اإلى الهيئات املحلية الأخرى املعنية مبثل هذه الواقعات.

4- تطوير مفاهيم التميز بخدمة العمالء يف جميع اخلدمات املقدمة للجمهور 
الهيئة  لك�سب ر�سا املتعاملني ونيل ثقتهم، وهو الهدف الذي تتعامل معه 

كاأحد اأهم اأولوياتها خالل املرحلة املقبلة. )اأنظر ال�سكل رقم 1(
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ال�سيا�سات  وحتديث  تطوير  على  اجلديدة،  ال�سرتاتيجية  اخلطة  واأهداف  حماور  و�سرتكز 
الإدارية واملالية والفنية للهيئة، ومراجعة واعتماد اأنظمة واإجراءات العمل الداعمة للخطط 

ال�سرتاتيجية.

كما حتر�س اخلطة على تطوير املوارد الب�سرية التي متّكن الهيئة من الو�سول اإلى اأهدافها، 
واحلر�س على بّث روح البتكار يف نفو�س املوظفني، وتعزيز ثقافة التطوير املوؤ�س�سي لت�سبح 
بيئة مالئمة وم�سجعة على  اإيجاد  والعمل على  والوظيفي،  الفكري  اإطارهم  جزءًا مكّونًا من 
و�سائل  من  رئي�سية  و�سيلة  بو�سفها  الهيئة،  مظلة  حتت  امل�ستمر  والتعليم  وامل�ساركة  الإبداع 

التطوير املوؤ�س�سي.

2010-2013، كاأداة رئي�سية لتحقيق  ال�سرتاتيجية  للهوية خطتها  الإمارات  •• و�سعت هيئة 
ومتابعة اأهدافها خالل هذه الفرتة.

عملياتها  يف  التطور  مراحل  يو�سح  الذي  لعملياتها(  الت�سغيلي  )النموذج  الهيئة  •• طّورت 
الرئي�سية خالل فرتة تنفيذ ال�سرتاتيجية.

ت�ستهدف  بحيث  اجلديدة،  ا�سرتاتيجيتها  تطوير  عند  رئي�سية  موجهات  الهيئة  •• حددت 
لتوفري  حتتية  بنية  وتطوير  املتعاملني،  خدمة  يف  والتميز  الت�سجيل،  عمليات  كفاءة  رفع 

خدمات تعريف وتاأكيد الهويات الفردية.

كافة  بت�سجيل  املتمثلة  الرئي�سية  الهيئة  مهمة  تنفيذ  على  ال�سرتاتيجية  اخلطة  ركزت   ••
�سكان الدولة من مواطنني ومقيمني ب�سفة قانونية.

عن  املنبثقة  وامل�ساريع  املبادرات  لتنفيذ  زمنية  )ت�سغيلية(  خطط  الهيئة  حددت   ••
ال�سرتاتيجية، وو�سعت موؤ�سرات اأداء وا�سحة وقابلة للقيا�س.

طريق  عن  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  يف  التقدم  مدى  لقيا�س  اآلية  الهيئة  •• و�سعت 
النتائج املرتبطة  التقدم يف حتقيق  الأداء ال�سرتاتيجية للخطة، وقيا�س  ر�سد موؤ�سرات 

بكل مبادرة من خالل موؤ�سرات الأداء الرئي�سية والت�سغيلية لكل مبادرة.

بالهيئة،  القيادي  للفريق  مبا�سرة  ليتبع  ال�سرتاتيجي«  الدعم  »مكتب  الهيئة  �ّسكلت   ••
وامل�ساريع  للمبادرات  الأداء  وموؤ�سرات  الت�سغيلية  اخلطط  ومتابعة  قيا�س  وليتولى 
بالتن�سيق مع الوحدات التنظيمية امل�سوؤولة عن تنفيذها، وتقدمي الدعم الالزم مبا ي�سمن 

حتقيقها على النحو املطلوب.

الأهداف  حتقيق  ل�سمان  منف�سلة  مبادرات  عدة  الهيئة  يف  القيادة  فريق  طّور   ••
ال�سرتاتيجية للهيئة واملخرجات املحددة يف اإطار زمني حمدد.

�سكل رقم )1( 

محطات في رحلة تطوير االستراتيجية
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انطلقت رحلة اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية للهيئة 2010-2013 بناءًا على التوجيهات ال�سامية 
للفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية نائب 
اعتمدتها  التي  النظر يف اخلطط  اإعادة  للهوية، ب�سرورة  الإمارت  اإدارة هيئة  رئي�س جمل�س 
املّطردة  الزيادة  القيادة، ويف ظل  توقعات وطموحات  يلبي  م�ستهدفاتها، مبا  لتحقيق  الهيئة 
يف اأعداد ال�سكان بالدولة. )اأنظر ال�سكل رقم 2( الذي يو�سح ملخ�س تاريخيًا عن تطور العمل 

بالهيئة منذ اإن�سائها. 

الفعالة  وم�ساركته  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ل�سمو  البارز  القيادي  الدور  �ساهم  وقد 
خالل مراحل اإعداد اخلطة، يف تطوير الروؤية وموجهات الأهداف ال�سرتاتيجية الرئي�سة يف 

اخلطة ومتابعة موؤ�سرات الأداء ال�سرتاتيجية.

م�ستوياتهم  خمتلف  على  الهيئة  وم�سوؤويل  ومدراء  قادة  م�ساركة  على  الهيئة  حر�ست  كما 
التنظيمية يف اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية من خالل مناق�سة اخلطة يف خمتلف مراحلها:

وم�ستهدفاتها  اخلطة  مكونات  ومراجعة  عر�س  للهوية:  الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�س   •
ال�سرتاتيجية.

• اللجنة التنفيذية يف جمل�س الإدارة: امل�ساركة يف كافة مراحل اإعداد اخلطة.
• موظفو ال�سف الأول والثاين: ور�س عمل ل�ستعرا�س ومناق�سة الأهداف ال�سرتاتيجية 

وحتديد املبادرات وامل�ساريع.

اخلطة  ل�سرح  للمراكز  القيادة  فريق  من  ميدانية  زيارات  الت�سجيل:  مراكز  موظفو   •
ال�سرتاتيجية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير  عند  الرتكيز  اإلى  املوؤ�س�سة  حتتاج  »عندما  بعنوان  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  تطوير  خطوات  ت�ستعر�س  عمل  ورقة  اإعداد  مت 
ا�سرتاتيجيتها«، وعر�سها يف فعاليات املوؤمتر الدويل الأول عن تغيري املنظور الإداري: اإعادة النظر يف قوائم الإدارة احلالية وا�ستك�ساف الأفكار 

)www.emiratesid.ae\ar\research-and-studies.aspx( اجلديدة، الأكادميية النيبالية لالإدارة، نيبال، ومتوفرة على موقعنا الإلكرتوين

1 - مراحل إعداد ونشر الخطة االستراتيجية

ملخ�ص تاريخي

اعتماد اخلطة اال�سرتاتيجية 2013-2010
وم�سروع اإعادة هند�سة االإجراءات

بدء تطبيق اإجراءات الت�سجيل اجلديدة مبراكز الهيئة 
)م�سروع اإعادة هند�سة اإجراءات الت�سجيل(

اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية وت�سكيل فريق جديد للقيادة بالهيئة
البدء مبراجعة اخلطة اال�سرتاتيجية والعمليات الرئي�سية

ت�سجيل 1.2 مليون فرد فقط يف ال�سجل ال�سكاين مع و�سول عدد �سكان الدولة 
اإلى 8.2 مليون ن�سمة، واإجناز نحو 20% من موؤ�سرات االأداء

ت�سغيل مراكز الت�سجيل يف كل اإمارات الدولة

اإطالق ا�سرتاتيجية الهيئة  2010-2007

الت�سغيل التجريبي لنظام الت�سجيل )اأبوظبي(

قرار اإن�ساء هيئة االإمارات للهوية

يوليو

2010

يوليو

2007

اأغ�سط�ص

2009

يونيو

2005

مار�ص

2010

يونيو

2007

يوليو

2009

�سبتمرب

2004

�سكل رقم )2( مراحل تطور العمل بالهيئة منذ ان�ساءها

وبع�س  واملحلية  الدولية  املوؤمترات  من  عدد  يف  ال�سرتاتيجية  اخلطة  بعر�س  الهيئة  وقامت 
املوؤ�س�سات العاملة يف الدولة بغر�س تبادل املعرفة والآراء وتبادل وجهات النظر.  كما قامت 
الهيئة بتوفري اخلطة ال�سرتاتيجية على موقعها الإلكرتوين لتمكني اجلمهور وكافة املتعاملني 
من الإطالع عليها واإبداء الراأي. وتعمل الهيئة على تطوير خطة لن�سر ال�سرتاتيجية وتبادل 
من�سورات،  توزيع  اإعالمية،  )حمالت  �سمن  املختلفة  املعنية  الفئات  مع  واملقرتحات  الأفكار 

وتبادل الزيارات(. )اأنظر �ص 50(
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قامت الهيئة با�ستخدام حتليل البيئة اخلارجية واملحيطة بعمل الهيئة، للتعرف على جمموعة 
املوؤثرات والعوامل ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والفنية والقانونية والبيئية. ومت دمج 
هذه العوامل يف اجلزء الثاين من التحليل الرباعي )SWOT( يف ق�سم الفر�س والتهديدات 

)اأنظر �ص 28(.

ال�سرتاتيجيات  تطوير  منهجية  على  ال�سرتاتيجية  خطتها  و�سع  خالل  الهيئة  اعتمدت 
)املو�سحة يف ال�سكل 3(، وفقًا لعدد من املعايري وال�سوابط التي ت�سمن تكاملية وتوافق اأن�سطتها 

اخلطة  تطوير  وخطوات  مراحل  ت�سمنت  وقد  اأهدافها.  حتقيق  ت�سمن  كما  وم�سروعاتها، 
ال�سرتاتيجية جمموعة من ال�سوابط الأ�سا�سية:

• و�سع روؤية الهيئة وفق روؤية القيادة وا�سرتاتيجية احلكومة الحتادية.
• حتديد ر�سالة الهيئة بناء على روؤيتها.

• حتديد القيم املوؤ�س�سية التي ت�سمن حتقيق اأهداف الهيئة.
• حتديد الأهداف ال�سرتاتيجية.

• حتديد عدد من املبادرات والربامج لتحقيق الأهداف املن�سودة.
• حتديد موؤ�سرات اأداء ت�سغيلية للمبادرات والربامج.

• حتديد امل�ساريع لتنفيذ املبادرات والربامج التي مت اعتمادها.
• توزيع امل�ساريع على الوحدات التنظيمية بالهيئة.

• حتديد موؤ�سرات الأداء الفرعية للم�ساريع.

2 - منهجية إعداد الخطة االستراتيجية

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 1

النشاط 2

الهدف االستراتيجي 1
مقياس األداء التشغيلي

مقياس األداء التشغيلي

مقياس األداء التشغيلي

مقياس األداء التشغيلي

مقياس األداء التشغيلي

ا�دارة (أ)

ا�دارة (ب)

ا�دارة (أ)

ا�دارة (ب)

ا�دارة (ج)

المبادرة 1
مؤشر تشغيلي

مؤشر تشغيلي

مؤشر تشغيلي

مؤشر تشغيلي

المبادرة 2

المبادرة 3

مثال:
 تحقيق التميز المؤسسي

عوامل النجاح الرئيسية / مؤشر أداء استراتيجي

الهدف االستراتيجي 2
عوامل النجاح الرئيسية / مؤشر أداء استراتيجي

الهدف االستراتيجي 3
عوامل النجاح الرئيسية / مؤشر أداء استراتيجي

ا هداف ا�دارية

استراتيجية الحكومة االتحادية
(المحاور االستراتيجية لهيئة ا�مارات للهوية)

الرؤيــــة

القيم 
المؤسسية

الرســـالة

�سكل رقم )3( منهجية اإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية

)PESTLE( 2.1  حتليل البيئة اخلارجية واملحيطة

PESTLE اأهم العوامل املوؤثرةعنا�سر

• تركيز احلكومة االحتادية على تفعيل اخلدمات االإلكرتونيةال�سيا�سية
• تناف�ص العديد من ال�سركاء لتفعيل اخلدمات االإلكرتونية على ال�سعيد املحلي

• ربط بطاقة الهوية مع البطاقات االأخرى يتطلب تن�سيق مع عدد من اجلهات احلكومية 
االأخرى

• ارتفاع ر�سوم بطاقة الهوية مبا يفوق اإمكانيات �سريحة كبرية من ال�سكاناالقت�سادية
• زيادة الرقابة املالية من قبل وزراة املالية من خالل تطبيق امليزانية املالية
 • احلاجة اإلى اإدارة مالية متطورة يف �سوء زيادة حجم املتطلبات التنظيمية

• ارتفاع عدد ال�سكان يف الدولةاالجتماعية
• ارتفاع ن�سبة الدوران الوظيفي الأ�سحاب الكفاءات

• ن�سبة كبرية من حاملي البطاقة غري م�ستفيدين من اخلدمات االإلكرتونية املرتبطة 
بالبطاقة

الفنية 
)التكنولوجية(

• تطبيق بنية حتتية للهوية الرقمية حتتاج اإلى توفري م�سادقة وتخويل اآمن
• احلاجة اإلى املزيد من التطبيقات التقنية ذات القيمة التجارية

• احلاجة اإلى بطاقة ذات �سعة اأكرب لل�سماح بتطبيق وتفعيل اخلدمات االإلكرتونية يف 
البطاقة

• احلاجة اإلى اآلية موثوقة وقانوينة لتعريف الهوية لكل من القطاع احلكومي واخلا�صالقانونية
• احلاجة اإلى تفعيل قانون ال�سجل ال�سكاين لزيادة اإقبال ال�سكان اإلى مراكز الت�سجيل

• احلاجة اإلى كوادر وطنية لتويل بع�ص املهام الرئي�سة قانونياآ

• تفعيل نظام البيئة اخل�سراء يف مرافق الهيئةالبيئية

)PESTLE( حتليل البيئة املحيطة )جدول رقم )1
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تاأثريها  وكيفية  للبيئة اخلارجية  وا�سحة  روؤية   )2013-2011( ا�سرتاتيجية احلكومة  تقدم 
هيئة  ت�ستفيد  الحتادية،  للحكومة  تابعة  هيئة  وب�سفتها  امل�ستقبلية.  واملبادرات  التنمية  على 
الإمارات للهوية من هذه الروؤية وما يندرج حتتها من فر�س وحتديات م�ستقبلية. كما اعتمدت 
اأ�ساليب  وبا�ستخدام  التنظيمية  املمار�سات  لأف�سل  وفقًا  الداخلية  البيئة  حتليل  على  الهيئة 

»التحليل البيئي« و»الع�سف الذهني« و»جمموعات العمل« لتحديد نقاط القوة وال�سعف.

التحدياتالفر�ص

نقاط ال�سعفنقاط القوة

اخلدمات(. متكاملة  هوية  )بطاقة  فريدة  قيمة  ذات  • بطاقة 
االحتادية واحلكومة  التنفيذية  واللجنة  االإدارة  جمل�ص  من  املتميز  • الدعم 

    )اعتماد بطاقة الهوية يف بع�ص اجلهات احلكومية الجراء املعامالت(.

االحتادية. القوانني  اإلى  ت�ستند  وا�سحة  • �سالحيات 
وامل�ستهدفات. للنتائج  للو�سول  التغيري  لعمليات  داعمة  قيادة  • توافر 

واملحلية. االحتادية  اجلهات  مع  والتوا�سل  االت�سال  قنوات  • توافر 
الدولة. اإمارات  كافة  يف  ال�سكاين  الت�سجيل  ومكاتب  مراكز  انت�سار  • بدء 

الداخلية. العمل  عالقات  وتعزيز  العمل  واأ�ساليب  اأنظمة  تطوير  يف  • البدء 

1.2 مليون ن�سمة فقط يف 4 �سنوات(. ت�سجيل  )مت  املعدة  للخطة  وفقا  االأعداد  ت�سجيل  يف  • االخفاق 
للت�سجيل. املراجعني  من  كبرية  اأعداد  ا�ستيعاب  على  املراكز  قدرة  • حمدودية 

االإلكرتونية. واالأنظمة  االأجهزة  امكانيات  • حمدودية 
للت�سجيل. الرتويجية  اخلطة  • �سعف 

الداخلي. التوا�سل  • �سعف 
املحلية. للحكومات  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  وهجرة  املوظفني  اأعداد  كفاية  • عدم 

مع  الربط  )مت  للبيانات  التلقائي  التحديث  مينع  مما  اخلارجية  اجلهات  مع  الربط  اآليات  • �سعف 
وزارة الداخلية فقط(.

االإلكرتونية. احلكومة  خدمات  لتقدمي  االحتادية  احلكومة  • توجه 
له. والتخطيط  املعرفة  باقت�ساد  الدولة  • التزام 

البيانات  يف  امل�ستمر  والتغيري  للنمو  نظرًا  ودقيقه  �ساملة  �سكانية  اح�سائيات  لتوفري  • احلاجة 
اخلا�سة بال�سكان واأعدادهم.

بها. موثوق  بطريقة  الفردية   الهوية  تعريف  اإلى  • احلاجة 
الت�سجيل. طالبي  اأعداد  زيادة  يف  ت�ساهم  ت�سريعات  �سن  على  النية  • توافر 

املعلومات  اتاحة  ظل  يف  املمار�سات  اأف�سل  على  امل�ستمر  لالطالع  العليا  القيادة  دعم  • توافر 
والبيئة التناف�سية العاملية.

الداخلية. االأنظمة  بني  الرتابط  • �سعف 
)خرباء  الهيئة  عمل  جماالت  يف  املتخ�س�سة  الوطنية  واالإدارية  الفنية  الكوادر  توافر  • عدم 

الب�سمة و التزوير ...(.

املتعاملني. وتوقعات  الحتياجات  اجليد  والفهم  الوعي  • قلة 
لتنظيم  ال�سرورية  والت�سريعات  القوانني  ال�ست�سدار  والقانوين  الت�سريعي  التن�سيق  • �سعف 

االخت�سا�سات واالأدوار املتكاملة بني اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية ذات ال�سلة بعمل 
الهيئة.

الهيئة. لعمل  الداعمة  احلديثة  التقنيات  ال�ستخدام  اال�ستثمارات  وتعقيد  تكلفة  • زيادة 
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)SWOT( 2.2  اأداة التحليل الرباعي

)SWOT( التحليل الرباعي )جدول رقم )2
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وقد اعتمد فريق تطوير ال�سرتاتيجية على خم�س مدخالت رئي�سية يف اإعداد ا�سرتاتيجية هيئة 
الإمارات للهوية 2010-2013، )اأنظر ال�سكل رقم 4(.

�سكل رقم )4(:  املدخالت الرئي�سية يف اإعداد اخلطة اال�سرتاتيجية

وفيما يلي تو�سيحًا ملخ�سًا لهذه املدخالت:

3 -  المدخالت الرئيسية للخطة

3.1  ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية: 

قامت هيئة الإمارات للهوية بدرا�سة ومراجعة عنا�سر ا�سرتاتيجية احلكومة الحتادية املنبثقة 
ال�سرتاتيجية  الأهداف  عليه  ترتكز  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  باعتبارها   2021 الإمارات  روؤية  من 

للهيئة، ثم حددت العنا�سر والأهداف املتعلقة بعمل الهيئة )كما هو مو�سح باجلدول رقم 3(.

اال�سرتاتيجية االحتادية 

التوجهات الفرعية التوجهات اال�سرتاتيجيةاملمكنات اال�سرتاتيجية

ت�سريعات فعالة 
و�سيا�سات متكاملة

حت�سني جودة البيانات 
والح�سائيات ودعم اآليات 

�سنع القرار

تطوير نظام وطني لالح�ساء وقاعدة بيانات 
اإح�سائية �ساملة

تي�سري تبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية

تعزيز ثقافة امل�ساءلة واملحا�سبةتعزيز اأنظمة احلوكمةحكومة موؤ�س�سية ر�سيدة

خدمات تتمحور حول 
املتعاملني

تقدمي خدمات حكومية 
متميزة و�سل�سة

متكني املتعاملني من احل�سول على اخلدمات 
احلكومية عرب قنوات مبتكرة وفاعلة ومالئمة

ت�سريع عملية التحول نحو احلكومة الإلكرتونية

حتقيق التكامل يف تقدمي اخلدمات احلكومية

حت�سني وتب�سيط الإجراءات والعمليات بهدف توفري 
خدمات حكومية متميزة و�سريعة 

املحافظة على الكفاءات موارد ب�سرية موؤهلة
الب�سرية املوؤهلة وحتفيزها

اإيجاد بيئة موؤ�س�سية قائمة على التحفيز والبتكار

�سمان ا�ستدامة املوارد املالية اإدارة مالية كفوؤة
للحكومة وزيادة ايراداتها

�سمان توزيع املوارد املالية مع الأولويات 
ال�سرتاتيجية

جدول رقم )3(: عنا�سر من روؤية االإمارات 2021 مرتبطة بعمل الهيئة
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3.2  املحاور اال�سرتاتيجية لهيئة االإمارات للهوية: 

وفقًا  للهوية،  االإمارات  لهيئة  الرئي�سية  اخلطة  ملحاور  اال�سرتاتيجي  التوجه  حتديد  مت 
للقوانني والت�سريعات التي تنظم عمل الهيئة، والتي متثلت يف املحاور التالية:

• امل�ساهمة يف االأمن الوطني والفردي كمانح اأ�سا�سي للهوية يف دولة االإمارات العربية املتحدة
اأُن�سئت هيئة الإمارات للهوية مبوجب قانون احتادي يف عام 2004 كمانح اأ�سا�سي لبطاقة 
الهوية لـ)اإثبات الهوية الفردية(، ميّكن الهيئة من اإن�ساء �سجل �سكاين جلميع املواطنني 
واملقيمني داخل الإمارات العربية املتحدة واملحافظة عليه وحتديثه ب�سورة م�ستمرة وا�سدار 

بطاقة هوية لكل فرد. 

البيانات لتبادل  الدولة  موؤ�س�سات  مع  االإلكرتوين  للربط  حتتية  بنية  • تطوير 
ت�سعى هيئة الإمارات للهوية اإلى امل�ساهمة يف )دعم اتخاذ القرار( وتوفري بيانات اإح�سائية 
اآنية ل�سناع القرار حول  دميوغرافية ال�سكان من خالل تطوير اأنظمة متقدمة اآمنة لتبادل 
البيانات مع املوؤ�س�سات املعنية بالواقعات املدنية يف الدولة مبا ي�سمح تلقائيًا بتحديث بيانات 
نظام ال�سجل ال�سكاين. ومن اجلهات التي يتوقع اأن ت�سرتك يف الربط الإلكرتوين كل من 

الوزارات التالية )الداخلية، العمل، العدل، ال�سحة، الرتبية والتعليم، التعليم العايل(.

االإلكرتونية اخلدمات  تقدمي  • ت�سهيل 
خالل  من  الرقمي(  )املجتمع  نحو  الإمارات  بدولة  للنهو�س  للهوية  الإمارات  هيئة  ت�سعى 
تطوير بنية حتتية لتطوير اخلدمات الإلكرتونية، وتفعيل تطبيقات بطاقات الهوية الذكية 
يف  ي�سهم  مبا  الإلكرتونية،  ال�سبكات  على  الفردية  الهويات  لتعريف  الرقمية  وال�سهادات 

التحول نحو احلكومة الإلكرتونية املتكاملة.

عاملية مبعايري  خدمات  موؤ�س�سة  • تطوير 
التميز  حتقيق  اأجل  من  والعملية  العلمية  ال�ساليب  اأف�سل  للهوية  الإمارات  هيئة  تنتهج 
املوؤ�س�سي وتطوير خدماتها اخلارجية والداخلية، بحيث تتميز بال�سال�سة والبتكار واجلودة 
دور  )مركزية  مفهوم  مع  ومتا�سيًا  املتعاملني  اإر�ساء  على  منها  حر�سًا  وذلك  العالية، 

املتعاملني( يف حتديد م�سمون اخلطة ال�سرتاتيجية ور�سم غاياتها واأولوياتها.

3.3  حتليل ال�سركاء )االأطراف املعنية(: 

مب�ساريعها  املعنية  الأطراف  جميع  احتياجات  درا�سة  على  للهوية  الإمارات  هيئة  حر�ست 
واإ�سراكهم يف اإعداد خطتها ال�سرتاتيجية. كما عملت ب�سكل منهجي  ملوازنة احتياجات جميع 

املعنيني وتوقعاتهم حر�سًا على تفعيل دورها على كافة الأ�سعدة.

جمل�ص االإدارة 
اللجنة التنفيذية 

جمل�ص اأبوظبي للتوطني
هيئة تنمية  وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية

احلكومة
)احتادية  - حملية(

هيئة االإمارات للهوية
مركز االت�سال 

خدمه العمالء

�سركاء
وموردون

مورفو

جيمالتو

اإماراتك

لوجيكا

بار�سونز 

اأوليفر وامين

موؤ�س�سة بريد 
االإمارات

متعاملون 

املواطنون 

املقيمون 

مواطنو دول 
جمل�ص التعاون

املوظفون

موردي 
التكنولوجيا 

واخلدمات القيادة ، املوارد الب�سرية 
العمليات

جميع فئات املجتمع

املجتمع 

البيئة، االأفراد، الدولة

وزارات الداخلية وال�سحة والعمل واملالية والعدل
وال�سوؤون الجتماعية والتعليم العايل

احلكومات الإلكرتونية

ارتباطات الهيئة مع اجلهات املعنية – �سركاوؤنا يف التميز

�سكل رقم )5(: حتليل ال�سركاء



34

هيئة الإمارات للهوية   |   ال�سرتاتيجية

35

Emirates Identity Authority   |   Strategy

3.4  املقارنة املعيارية الدولية:

اأدركت الهيئة اأهمية ال�ستفادة من جتارب الدول الرائدة عامليًا يف جمال اأنظمة الهوية املتقدمة 
وال�سرت�ساد مبمار�ساتها يف حت�سني اأداء العمليات بالهيئة واإيجاد مداخل واأ�ساليب حديثة كاأ�س�س 
اأف�سل  يو�سح  التايل  اجلدول  اجلديدة.  ال�سرتاتيجية  اخلطة  يف  امل�ستهدفات  و�سياغة  لبناء 

املمار�سات الدولية للتطبيقات املتعلقة باأنظمة الهوية يف بع�س الدول التي متت مقارنتها.

123456اجلهة

�سنغافورةاأ�سرتالياالبحرينبلجيكاماليزيااالإماراتالدولة

احلكومة 
االإلكرتونية

النقد 
االإلكرتوين

ال�سرافة 
االإلكرتونية

ال�سحة 
االإلكرتونية

ال�سفر

النقل العام

رخ�سة القيادة

التحقق من 
الهوية

ت�سجيل امللكية
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جدول رقم )4(: مقارنة معيارية يف املجال التطبيقي

3.5  النموذج الت�سغيلي:

للعمليات  الت�سغيلي  النموذج  اإعداد  على  ال�سرتاتيجية  خطتها  اإعداد  اأثناء  الهيئة  حر�ست 
الرئي�سية ودرا�سة التحولت امل�ستقبلية يف عملها. 

وترّكز املرحلة الأولى يف النموذج الت�سغيلي على و�سع الآليات املنا�سبة لت�سجيل جميع �سكان 
يف  رئي�سًا  حمورًا  الهوية  بطاقة  جعل  نحو  تدريجيًا  وتتحول  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 
املعامالت واخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سات العاملة يف القطاع احلكومي واخلا�س كو�سيلة 

تعريف وتاأكيد هوية الأفراد وك�سرط لالإ�ستفادة من تلك اخلدمات.

الهيئة خدمات  يف  املتوقع  •  التحول 

�سكل رقم )6( النموذج الت�سغيلي للهيئة

خدمات 

ت�سهيل 

املعامالت

دمات 
خ

بادل 
ت

يانات
الب

ت�سجيل ال�سكان

الرتكيز احلايل 

الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي حاليًا على 
ت�سجيل ال�سكان واإن�ساء قاعدة 

بيانات �سكانية دقيقة، مع تركيز 
حمدود على خدمات ت�سهيل 
املعامالت واخلدمات البيانية

املدى البعيد 

االرتقاء يف ت�سهيل املعامالت 
بني ال�سكان والهيئات احلكومية 

و�سركات القطاع اخلا�ص

املدى املتو�سط

حتول مبرور الوقت لتوفري خدمات 
بيانية وت�سهيل املعامالت،

باالإ�سافة اإلى ا�ستمرار الت�سجيل/ 
جتديد اأو اإ�ستبدال بطاقة الهوية

خدمات 
ت�سهيل 

املعامالت

خدمات 
ت�سهيل 

املعامالت

ت�سجيل 
ال�سكان

ت�سجيل 
ال�سكان

خدمات 
تبادل 

البيانات

خدمات 
تبادل 

البيانات
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4.1  الروؤية والر�سالة:

ومهمتها  طموحها  عن  لتعرب  علمية،  اأ�ساليب  وفق  والر�سالة  الروؤية  بتحديد  الهيئة  بداأت 
الرئي�سية ودورها يف املجتمع، اإ�سافة اإلى توجهها امل�ستقبلي ب�سورة خمت�سرة ووا�سحة.

واختارت  ور�سالتها،  روؤيتها  �سياغة  يف  املعنية  الأطراف  م�ساركة  على  الهيئة  حر�ست  وقد 
وو�سوحها  ل�سموليتها  �سمانًا  وذلك  عبارة،  بكل  اخلا�سة  الدللت  ووزنت  بعناية  كلماتها 

و�سهولة فهمها من كافة املعنيني.

ا�سرتاتيجيًا  وهدفًا  حمورًا  الهيئة  بلورت  رئي�سية،  ب�سورة  ولر�سالتها  الهيئة  لروؤية  وحتقيقًا 
تركيزها  ين�سب  بحيث  املرحلية،  ال�سرتاتيجية  والأهداف  املحاور  من  وجمموعة  رئي�سيًا 
الرئي�سي على ت�سجيل ال�سكان واملحافظة على �سجل �سكاين دقيق و�سامل وحديث )اأنظر ال�سكل 

رقم 7(.

4  الخطة االستراتيجية لهيئة اإلمارات للهوية
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والدرا�سات  التحاليل  التي مت حتديدها من خالل  ال�سعف  ونقاط  النجاح  بناءًا على عوامل 
ال�سابقة، قامت الهيئة بتحديد مبادرات ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف حتقيق غاياتها ال�سرتاتيجية 
والإ�سرافية وعدد من  القيادية  الفئات  من خالل عقد ور�س عمل داخلية، مب�ساركة موظفي 

موظفي ال�سف الثاين. 

اأهم  ا�ستخال�س  ليتم  علمية،  اأ�س�س  وفق  اأولوياتها  وحتديد  املبادرات  هذه  مناق�سة  مت  وقد 
املبادرات التي حتقق الأهداف ال�سرتاتيجية خالل الأعوام 2013-2010.

كما حددت املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية التي تعك�س الأهداف املحددة ليتم قيا�سها دوريًا ل�سمان 
فاعلية الأهداف وحتقيقها ل�سمان جناح اخلطة ال�سرتاتيجية. 

وفيما يلي يتم ا�ستعرا�س الأهداف ال�سرتاتيجية:

4.2 منظومة القيم واملبادىء املوؤ�س�سية:

امليثاق  ومتثل  فيها  العمل  اأ�س�س  عليها  ترتكز  موؤ�س�سية  قيم   5 للهوية  الإمارات  هيئة  حددت 
الأخالقي املوجه لالأداء وال�سلوك والعالقات الوظيفية والإن�سانية بالهيئة، وذلك اإنطالقًا من 
اإدراك الهيئة لأهمية القيم واملبادىء املوؤ�س�سية يف بناء بيئة عمل مثالية وفعالة، وكاآداة اإدارية 
الطاقات  لتوجيه  تنظيمية موحدة  ثقافة  لإيجاد  دافعة  وكقوة  بها،  والعاملني  املوؤ�س�سة  تربط 

الب�سرية اإلى حتقيق م�ستهدفات اخلطة ال�سرتاتيجية.
واإنطالقا من هذه املفاهيم، �ستعمل الهيئة على و�سع برامج عملية واقعية لرت�سيخ هذه القيم 
يف الواقع العملي، كاأحد الأمناط الإدارية امل�ساندة )اأي الإدارة بالقيم واملبادئ( التي �سوف 
تنتهجها لتعزيز قدرات العاملني فيها على فهم وتطبيق وتوظيف وتفعيل هذ القيم يف منظومة 

العمل املوؤ�س�سي بالهيئة.

5  تحديد المبادرات والمؤشرات االستراتيجية:

الرتكيز على العمالء
احلر�س ال�سديد على حتقيق ر�سى العمالء، من خالل ال�سفافية يف التعامل 

واحل�سول على ثقتهم، و تقدير اأرائهم من اأجل تطوير خدمات الهيئة.

العمل بروح الفريق
تر�سيخ روح الفريق الواحد يف العمل من خالل تبادل املعرفة لتحقيق اأهداف الهيئة.

الثقة
تبني ثقافة موؤ�س�سية تركز على توفري بيئة عمل قائمة على الثقة املتبادلة.

امل�سوؤولية
حتمل امل�سوؤولية يف العمل، واللتزام بالعهود والتفاقات والنتائج الناجمة عن 

القرارات املتخذة.

االبتكار
القدرة على توفري وتطوير حلول جديدة، متنوعة ومبتكرة من اأجل التميز.
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الهدف اال�سرتاتيجي

موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات

ن�سبة املواطنني الذين مت 
ت�سجيلهم يف ال�سجل ال�سكاين

الت�سجيل واملحافظة على �سجل �سكاين 
دقيق و�سامل وحديث

معدل القدرة اال�ستيعابية اليومية 
للت�سجيل يف مراكز الت�سجيل

تقدمي اخلدمات الالزمة الإعداد واإدارة اأنظمة وعمليات الت�سجيل

- أ1

املبادرة

عوامل النجاح
- تطوير اإجراءات الت�سجيل

- �سرعة طباعة البطاقات وت�سليمها

يتطلب حتقيق هدف هيئة الإمارات للهوّية املتعلق بالت�سجيل واملحافظة على بيانات �سكانية 
بت�سجيل  املرتبطة  العمليات  تطوير  وهي:  اأ�سا�سية،  عنا�سر  حتقيق  وحديثة  و�ساملة  دقيقة 
دقة  على  واحلفاظ  الت�سجيل،  مراكز  على  املراجعني  تدفق  اإدارة  على  والقدرة  ال�سكان، 

البيانات امل�سجلة. 
)مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي االأول( واملبادرات  اال�سرتاتيجية  )مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي االأول(• املوؤ�سرات  واملبادرات  اال�سرتاتيجية  • املوؤ�سرات 

هدف استراتيجي )1(:
5.1  التسجيل والمحافظة على سجل سكاني دقيق وشامل وحديث

الهدف اال�سرتاتيجي

موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات

ن�سبة دقة الب�سمات 
يف ال�سجل ال�سكاين

الت�سجيل واملحافظة على �سجل �سكاين 
دقيق و�سامل وحديث

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

توفري اإمكانية الو�سول املعتمدة
لبيانات ال�سجل ال�سكاين

تقدمي اخلدمات الالزمة الإعداد واإدارة
اأنظمة وعمليات الت�سجيل

1

املبادرة

عوامل النجاح
- القدرة على اإدارة تدفق املراجعني

- دقة البيانات
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على  للح�سول  للهوّية  الإمارات  هيئة  حتتاج  ومتكاملة،  اآمنة  حتتية  بنية  تطوير  اأجل  من 
تدفق  اإدارة  على  القدرة  وتطوير  الهيئات،  من  غريها  مع  بالتفاعل  لها  ت�سمح  تكنولوجيات 
البيانات، وتطبيق بروتوكولت اأمنية م�سددة حلماية �سالمة البيانات واإمكانية الو�سول اإليها. 

)مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي الثاين( واملبادرات  اال�سرتاتيجية  • املوؤ�سرات 

ملعرفة ما اإذا كانت بطاقة الهوية هي بالفعل البطاقة الأكرث قيمة، فاإّن هيئة الإمارات للهوية 
تخطط، لي�س فقط لدمج خدمات ذات قيمة م�سافة يف البطاقة، ولكن لو�سع تقديرات لقيمة 

البطاقة يف �سوء عدد املعامالت اليومية التي ميكن اأن يجريها م�ستخدمو البطاقات م�ستقباًل.

)مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي الثالث( واملبادرات  اال�سرتاتيجية  • املوؤ�سرات 

هدف استراتيجي )2(:
5.2  تطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات 

وتبادلها

هدف استراتيجي )3(:
5.3  جعل بطاقة الهوية البطاقة األكثر قيمة وأهمية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 

الهدف اال�سرتاتيجي

موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات

ن�سبة جاهزية البنية التحتية 
االآمنة لتبادل البيانات

تطوير بنية حتتية اآمنة ومتكاملة متكن من 
احل�سول على البيانات وتبادلها

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

تنفيذ م�سروع
دعم احلكومة االإلكرتونية

تنفيذ م�سروع الربط االإلكرتوين
مع اجلهات احلكومية

2

املبادرة

عوامل النجاح
- القدرة على التحكم واإدارة اإمكانية 

الو�سول اإلى البيانات وتبادلها
- البنية التحتية الالزمة للتفاعل مع 

الهيئات االأخرى
- م�ستوى عال من االأمن

الهدف اال�سرتاتيجي

موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات

ن�سبة وعي املتعاملني بقيمة البطاقة

جعل بطاقة الهوية البطاقة االأكرث قيمة 
واأهمية يف دولة االإمارات العربية املتحدة

ن�سبة ال�سراكات ومذكرات التفاهم 
املربمة/ املتاحة

اإعداد وتنفيذ خطة الت�سويق
واالت�سال املجتمعي

بناء وتفعيل عالقات ال�سراكة
مع اجلهات يف القطاعني العام واخلا�ص

3

املبادرة

عوامل النجاح
- عدد اخلدمات

- املعامالت اليومية املمكنة
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تركز هيئة الإمارات للهوية على الرتقاء بفهم املوظفني لتوجهاتها ال�سرتاتيجّية، مع تعزيز 
ال�ستجابة للمتعاملني، والرتقاء بجودة اخلدمات لكي تنجح يف بناء موؤ�س�سة خدمات تركز 
على حتقيق الأهداف والرتقاء بخدمة املتعاملني، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء خدمات داخلية قائمة 
على التخطيط والأداء اجليد عرب اإخ�ساع الأنظمة الداخلية لتحليالت التكاليف والفوائد، اإلى 

جانب زيادة الرتكيز على ر�سد الأداء وتطوير الكوادر و توفري اأف�سل اخلدمات.

• املوؤ�سرات اال�سرتاتيجية واملبادرات )مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي الرابع(

هدف استراتيجي )4(:
5.4  بناء مؤسسة خدمات تركز على تحقيق األهداف واالرتقاء بخدمة 

المتعاملين مع توفير الخدمات الداخلية القائمة على األداء المتميز

)مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي الرابع( واملبادرات  اال�سرتاتيجية  • املوؤ�سرات 

الهدف اال�سرتاتيجي

بناء موؤ�س�سة خدمات تركز على حتقيق 
االأهداف واالرتقاء بخدمة املتعاملني مع توفري 
اخلدمات الداخلية القائمة على االأداء املتميز 

ن�سبة الر�سا الوظيفي

4

املبادرة

عوامل النجاح
- توقيت اال�ستجابة للعمالء

- جودة اخلدمة
- االأنظمة الداخلية املتكاملة

ن�سبة ر�سا املتعاملني اخلارجيني 
)امل�سجلني(

�سيا�سات وعمليات فعالة

�سكل رقم )12(

الهدف اال�سرتاتيجي

موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات

معدل الدوران الوظيفي للمواطنني

بناء موؤ�س�سة خدمات تركز على حتقيق 
االأهداف واالرتقاء بخدمة املتعاملني مع توفري 
اخلدمات الداخلية القائمة على االأداء املتميز 

�سمان حتقيق التميز املوؤ�س�سي

4

املبادرة

عوامل النجاح
- معرفة املوظفني باأهداف الهيئة

- جودة اخلدمة
- االأنظمة الداخلية املتكاملة

�سكل رقم )13(

موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات
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موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية وامل�ستهدفات

ن�سبة اخلف�ص يف امل�سروفات 
للربامج املنجزة بكفاءة وفعالية 

من امليزانية املخططة

ن�سبة حتقيق االإيرادات
ح�سب امليزانية املعتمدة

توفري املوارد املالية لدعم خدمات الهيئةاأنظمة داخلية متكاملة

44

املبادرة

بناء موؤ�س�سة خدمات تركز على حتقيق 
االأهداف و االرتقاء بخدمة املتعاملني مع توفري 
اخلدمات الداخلية القائمة على االأداء املتميز 

عوامل النجاح
- توفري اخلدمات الداخلية وفق املعايري 

العاملية

بناء موؤ�س�سة خدمات تركز على حتقيق 
االأهداف واالرتقاء بخدمة املتعاملني مع توفري 
اخلدمات الداخلية القائمة على االأداء املتميز 

عوامل النجاح
- جودة اخلدمة

- االأنظمة الداخلية املتكاملة

الهدف اال�سرتاتيجي

)مرتبط بالهدف اال�سرتاتيجي الرابع( واملبادرات  اال�سرتاتيجية  •  املوؤ�سرات 

6  المشاريع الرئيسية

بعد حتديد املبادرات ال�سرتاتيجية واأولوياتها، قامت الهيئة باإعداد خطط ت�سغيلية لالإدارات 
مب�ساركة موظفيها من خالل ور�س عمل لتحديد امل�ساريع الت�سغيلية املنبثقة من هذه املبادرات.  
ال�سرتاتيجي  الدعم  مكتب  يقوم  حيث  امل�ساريع،  هذه  لتنفيذ  زمنية  عمل  خطط  اأعدت  كما 
مبتابعة وقيا�س اإجنازاتها ب�سكل دوري.  ويو�سح ال�سكل التايل اأهم امل�ساريع وفقًا ملحاور بطاقة 

الأداء املتوازن املعدة من قبل الهيئة.

�سكل رقم )15( اأهم م�ساريع اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة�سكل رقم )14(

ا�داء المالي 

الرؤية واالستراتيجية العمالء العمليات الداخلية

التعّلم والنمّو

• امليزانية ال�سفرية 
• تطوير العمليات املالية 

• ا�ستكمال اللوائح 
التنظيمية )املالية - 

التدقيق الداخلي(

• مكتب الدعم االإ�سرتاتيجي 
• اإعادة هند�سة  االإجراءات

• خطة ت�سجيل ال�سكان 
• م�سروع الطب الوقائي 
• اخلدمات االإلكرتونية

• تطوير البنية التحتية لتبادل 
البيانات

• تطوير املوارد الب�سرية 
• اإدارة االأداء )موؤ�سرات االأداء 

الت�سغيلية( 
• اإدارة اأداء املوظفني 

• تنفيذ اخلطة التدريبية 
• م�سروع اال�ستثمار يف املوارد الب�سرية

• تفعيل �سيا�سات حتفيز 
وت�سجيع املوظفني

• خطة االإت�سال املجتمعي 
والت�سويقي 

• تطوير مفاهيم خدمة العمالء 
• حتديث املوقع االإلكرتوين 

لهيئة االإمارات للهوية 
• اإعادة ت�سميم مراكز الت�سجيل

ERP  نظام تخطيط املوارد •
ISO 90001 نظام اجلودة •

 ISO 27001 نظام اأمن املعلومات •
• نظام اإدارة املتطلبات الداخلية توافق 

• اإدارة االأداء املوؤ�س�سي
• تطوير االأنظمة الداخلية للت�سجيل
• ا�ستكمال الت�سريعات والقوانني 

واللوائح الداخلية
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يتولى املدير العام وفريق القيادة بالهيئة ومدراء الوحدات التنظيمية كل ح�سب اخت�سا�سه 
متابعة تنفيذ املبادرات وامل�ساريع الواردة يف اخلطة ال�سرتاتيجية للهيئة من جهتني، الأولى 
من حيث التنفيذ ومدى فاعلية وكفاءة العمليات )Process Evaluation(، والثانية من حيث 

تقييم خمرجات ونتائج اخلطة  )Result Evaluation( و�سمان حتقق اأهدافها.

دوري،  ب�سكل  الإدارة  جمل�س  على  الرئي�سية  الأداء  وموؤ�سرات  اخلطة  نتائج  عر�س  و�سيتم 
وكذلك متابعة املوؤ�سرات ال�سرتاتيجية والت�سغيلية يف اجتماعات جلنة الإدارة العليا بالهيئة 

التي تعقد كل اأ�سبوعني. 

املدة  انق�ساء  بعد  وختامًا  اأ�سهر،  �ستة  كل  املرحلي  للتقييم  الدورية  املراجعات  و�ستعقد  كما 
تعديل  ويغذي  ُيغني  مبا  املرحلية  التقييم  مراجعات  من  ال�ستفادة  و�سيتم  للخطة،  الزمنية 
اخلطة ب�سكل م�ستمر وديناميكي، كما �سيتم البناء على التقييم اخلتامي يف خطط ا�سرتاتيجية 

م�ستقبلية.

واآخريًا ولي�ص اآخرًا ...

اإن اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية مل يكن هدفا يف حد ذاته، بل و�سيلة ت�ساهم يف اإدارة جهود 
الهيئة لتحقيق طموحات القيادة وجملة الأهداف املوؤ�س�سية.

واإنطالقًا من اإدراك هيئة الإمارات للهوية باأن حتويل اخلطط ال�سرتاتيجية الواعدة اإلى واقع 
ملمو�س، هو يف غالب الأمر النقطة الأ�سعب. وحتا�سيًا للف�سل يف مرحلة التنفيذ، الذي يحدث 
عادة نتيجة �سعف الت�سال بني املخططني واملنفذين، اأو ب�سبب قلة املرونة اأو �سعف املتابعة 

اأو لواقعية اخلطة.

�سّبت الهيئة اهتمامها على النتائج بالدرجة الأولى ل على املخرجات،  وو�سعت منهجية عمل 
وفق فكر ا�سرتاتيجي ذو طابع ديناميكي، ووفق منوذج ت�سغيلي ُيوازن بني ما هو م�ستهدف وبني 
املتغريات، ويجمع بني الأ�ساليب ال�سرتاتيجية للعمل املبا�سر وغري املبا�سر، ويخرج عن النمط 

التقليدي يف الإدارة، وح�سبما تقت�سي متطلبات العمل وتنفيذ ال�سرتاتيجية.

وبالإ�سافة اإلى اإدراك الهيئة التام لأهمية القيادة كونها املحرك الرئي�سي يف اإجناح اخلطط 
ال�سرتاتيجية، فاإنها حتر�س على املتابعة امل�ستمرة خلططها التنفيذية، والتاأكد من ترابطها 
مع خطتها ال�سرتاتيجية، وتعزيز قنوات الت�سال، وخلق بيئة عمل م�سجعة تدفع العاملني لبناء 
وتقوية التحفيز الذاتي واجلماعي للتطوير. كما �ستعمل الهيئة على غر�س قيمها املوؤ�س�سية يف 

ممار�ساتها، مبا ُي�سهم يف توجيه عملها، من اأجل حتقيق ر�سالتها وروؤيتها امل�ستقبلية.

ب�سكل  ال�سرتاتيجية  نتائج  بن�سر  الهيئة  �ستقوم  ال�سفافية،  مفاهيم  مبداأ دعم  وانطالقًا من 
موقف  كذلك  و�ستعر�س   ،www.emiratesid.ae\ar\strategy الإلكرتوين  موقعها  على  منتظم 

امل�ساريع ال�سرتاتيجية والتغيريات التي قد تطراأ على اخلطة ال�سرتاتيجية.

الإلكرتوين  الربيد  عرب  ال�سرتاتيجية  خطتها  حول  باآرائكم  ت�ساركوها  اأن  الهيئة   وي�ّسر 
strategy-feedback@emiratesid.ae

7  تنفيذ الخطة ومتابعتها
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8  مراحل إعداد الخطة االستراتيجية )بالصور(

مراحل إعـداد الخطـة االسـتراتيجيــة ) بالصور (

الأهداف  مناق�سة  على  ال�سرتاتيجية،  خطتها  اإعداد  مراحل  كافة  يف  الهيئة  حر�ست 
ال�سرتاتيجية وحتديد املبادرات وامل�ساريع املرتبطة بال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية مع جميع 
�سركائها واجلهات املعنية، بغر�س تبادل املعرفة والآراء ووجهات النظر، ومبا يحقق ر�سالة 
ال�سخ�سية يف  الهوية  تعزيز  والفردي من خالل  الوطني  الأمن  بامل�ساهمة يف  املتمثلة  الهيئة 

الدولة، واملحافظة على �سجل �سكاين دقيق، وتقدمي خدمات اإلكرتونية مبتكرة.

Strategy Development Process (In Pictures)
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مناق�سة اخلطة اال�سرتاتيجية والت�سغيلية مع رئي�ص اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�ص االإدارة بح�سور املدراء التنفيذيني

مناق�سة اخلطة اال�سرتاتيجية مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل

2

صور
Photos

1

صور
Photos

عر�ص ومناق�سة ا�سرتاتيجية الهيئة 2010-2013 مع جمل�ص االإدارة

مناق�سة اخلطة يف اإحدى جل�سات املجل�ص الوطني
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عر�ص اخلطة على االإدارة العامة للجن�سية واالإقامة بدبي

عر�ص خطة التطوير يف ور�سة عمل لتطوير احلكومات يف اآ�سيا

4

صور
Photos

3

صور
Photos

عر�ص مكونات اخلطة يف املوؤمتر الدويل للوثائق االأمنية - لندن

مناق�سة اخلطة يف ور�سة عمل مع مبتكري منهجية رقابة اال�سرتاتيجية بنظام  بطاقة قيا�ص االأداء املتوازن



56

هيئة الإمارات للهوية   |   ال�سرتاتيجية

57

Emirates Identity Authority   |   Strategy

عر�ص اال�سرتاتيجية يف املوؤمتر الرابع لتطوير ا�سرتاتيجّيات التناف�سّية العاملّية للموؤ�ّس�سات والقيادات احلكومّية - دبي

عر�ص خطة الت�سجيل يف املوؤمتر الدويل لتطوير اخلدمات يف القطاع العام، ميالن - اإيطاليا

6

صور
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5

صور
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اجتماعات دورية مع مدراء املراكز ال�ستعرا�ص اخلطة ومكوناتها ومدى تاأثريها على عملهم

مراجعة القيم املوؤ�س�سية مع املوظفني
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املدير العام يف ور�سة عمل اخلطة اال�سرتاتيجية مع موظفي الهيئة، فندق �ساطىء الراحة - اأبوظبي

مراجعة موؤ�سرات فعالية وكفاءة العمليات مع مدراء املراكز

8
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7
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مراجعة اخلطط التنفيذية مع االإدارات

مراجعة وتوجيه خطط مراكز الت�سجيل
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عقد ندوات اإعالمية ولقاءات �سحفية لتو�سيح ا�سرتاتيجية الهيئة للمتعاملني

عقد ور�ص عمل متخ�س�سة لتو�سيح تطبيقات الهوية الرقيمة

10

صور
Photos

9

صور
Photos

االإرتقاء مبرافق خدمات الهيئة وفقًا الأعلى املعايري العاملية

تطوير الكوادر الب�سرية وتوفري اأف�سل اخلدمات للموظفني
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تقلي�ص عدد االإجراءات لتوفري خدمات �سريعة و�سل�سلة

تقدمي اأرقى اخلدمات من خالل فريق عمل مهني ومتعاون

12
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صور
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تب�سيط تقدمي اخلدمات احلكومية وت�سهيل املعامالت

تقدمي خدمات متميزة وعادلة
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تطوير بنية حتتية اآمنة ومتكاملة لل�سجل ال�سكاين وبطاقة الهويةحتقيق ر�سا املتعاملني مبا يفوق توقعاتهم

توفري معلومات دقيقة لتو�سيح االإجراءات للمتعاملنيالت�سجيل واملحافظة على �سجل �سكاين دقيق و�سامل وحديث
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