
Federal Authority   |  هيئــــــــة احتــــــاديــــة

Toll 600 5 30003   الهـاتف

emiratesid.ae

ن
يي

ج
تي

ترا
س

اال
ء 

كا
شر

 ال
م

ري
ك

وت
م.. 

عا
 ال

ير
د

لم
ة ا

ئز
جا

جائزة المدير العام
وتكريم الشركاء االستراتيجيين



  Emirates Identity Authority   |   DG Award

جائزة المدير العام
وتكريم الشركاء االستراتيجيين



المغفور له بإذن الّله تعالى الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
تغمده اهلل بواسع رحمته

»مؤسس دولة اإلمارات وباني نهضتها الحديثة«

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

وهو األساس في قيمة اإلنسان والدولة«.



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

مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية«.

صاحب السمّو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



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

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

صاحب السمّو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي



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

الفريق أّول سمّو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان 
ولّي عهد أبو ظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



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

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

سمّو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان 
مستشار األمن الوطني 

رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوّية



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

الحكيمة للقيادة الرشيدة، ويمكن القول إّن هيئة اإلمارات للهوّية 
باستراتيجّيتها الجديدة 2010ـ2013 تسير بخطى واثقة

نحو تحقيق األهداف المرسومة«.

الفريق سمّو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوية
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اأولت هيئة االإمارات للهوية خالل ال�سنوات الثالث االأخرية، ويف اإطار خطتها اال�سرتاتيجية 
2010-2013، جل اهتمامها باجلوانب املتعلقة بالتميز املوؤ�س�سي وجودة االأداء واال�ستثمار 
ر�ؤيتها  ارتباط  من  اإنطالقًا  الوطنية،  ر�سالتها  حتقيق  بهدف  الوطنية،  الب�سرية  املوارد  يف 

�اأهدافها بر�ؤية �اأهداف احلكومة االحتادية 2021.

�ا�سرت�سدت هيئة االإمارات للهوية يف �سعيها نحو حتقيق )التميز املوؤ�س�سي( مببادىء »جائزة 
احلكومي(  للتمّيز  خليفة  ال�سيخ  )برنامج  عن  املنبثقة  املتميز«  احلكومي  لالأداء  االإمارات 
ال�سامية  �اأهدافها  الرحبة  باآفاقها  االأغلى �االأثمن يف د�لتنا احلبيبة،  باعتبارها اجلائزة 

�غاياتها النبيلة، �ثراء اأفكارها �ممار�ساتها �معانيها.

�انطالقًا من قناعة هيئة االإمارات للهوية بالتعامل مع “اجلوائز” املحلية �العاملية بو�سفها 
البذل  مل�ساعفة  الهمم  ��سحذ  باالأداء،  �االرتقاء  االإبداع،  من  املزيد  اإلى  للو�سول  ��سيلة 
�العطاء، تبّنت االإدارة العليا يف الهيئة مقرتحًا باإطالق )جائزة املدير العام للتميز( لتكرمي 

موظفيها املتمّيزين �املبدعني.

2011، كمبادرة تهدف بالدرجة  العام  اأ�لى د�راتها يف  التي انطلقت  �جاءت هذه اجلائزة 
االأ�لى اإلى تر�سيخ ثقافة التمّيز لدى موظفي هيئة االإمارات للهوية، �حتفيزهم نحو حتقيق 
االأداء املتميز، �موا�سلة العطاء يف خدمة الهيئة التي ننت�سب اإليها، �من اأجل ُرقي “اإماراتنا” 

الغالية التي ننتمي اإليها، اإمارات التمّيز �التفّوق �االإبداع.

�يطيب يل اإهداء هذا الكتيب لكل موظف يف الهيئة، للتعرف على تفا�سيل هذه اجلائزة التي 
جرى تنظيم حفلها االأ�ل يف �سهر مار�س 2012، �التي ناأمل اأن ت�سكل حافزًا لدى اجلميع للفوز 
بد�راتها املقبلة �حتقيق التميز املن�سود، �االرتقاء مب�ستوى املناف�سة ال�سريفة، مع التم�سك 

بقيم العمل بر�ح الفريق الواحد، �مبا ميّكننا من رد الدين لوطننا العزيز �حتقيق م�سلحته 
العليا �تطلعات قيادته الر�سيدة، �موا�سلة خدمة هيئتنا �املتعاملني معها، مبا يج�ّسد ر�سالتها 

�ر�ؤيتها �اأهدافها �قيمها على اأر�س الواقع.

كما ي�سر هيئة االإمارات للهوية اأن تهدي هذا الكتيب اإلى �سركائها اال�سرتاتيجيني، من �زارات 
من  العديد  اإجناز  فاعل يف  ب�سكل  معها  �ساهموا  الذين  �خا�سة،  �موؤ�س�سات حكومية  �هيئات 
يف  لد�رهم  تقديرًا   ،2013-2010 اال�سرتاتيجية  خطتها  عن  املنبثقة  �املبادرات  امل�ساريع 

دعم م�سريتها �م�ساهمتهم يف حتقيق ر�سالتها �ر�ؤيتها.

يدًا بيد ليبقى التميز نهجنا �الريادة هدفنا...

�اهلل �يّل التوفيق

 

اأخوكم / د. علي حممد اخلوري

املدير العام

خطوة نحو التمّيز..
مبادرة لتكريم الُمتمّيزين
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اأطلقت هيئة الإمارات للهوية جائزة املدير العام للتميز �سمن منظومة جديدة لتكرمي 
لدى  الإبداع  ثقافة  و�سقل  واملبدعة،  املتميزة  الب�سرية  كوادرها  ومكافاأة  وحتفيز 
موظفيها، وتعزيز عطائهم املهني، ورفع درجة ولئهم جتاه الهيئة، مبا ي�سهم يف توفري 

اأرقى م�ستويات اخلدمة للمتعاملني.

ومت اإطالق )جائزة املدير العام( يف اإطار �سعي الهيئة لطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية 
املّتبعة يف اإدارة املوارد الب�سرية، عرب توفري بيئة عمل جاذبة، وامل�ساهمة يف احلفاظ على 
العلمي والإبداع والبتكار،  الب�سرية املتميزة، وت�سجيع املوظفني على التح�سيل  املوارد 

و�سوًل اإلى تطوير موؤ�س�سة خدمات مبعايري عاملية.

نتائج  التفوق يف  لتحقيق  امل�ستمرة  الهيئة  �سياق جهود  »النظام« يف  هذا  اعتماد  وجاء 
الهيئة يف جائزة  م�ساركة  تدعم  التي  التميز  معايري  املتميز، وحتقيق  الأداء احلكومي 

الإمارات لالأداء احلكومي املتميز املنبثقة عن برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي.

جهود  تقدير  على  الهيئة  يف  العليا  الإدارة  حر�ص  اإطار  يف  اجلائزة  اإطالق  جاء  كما 
املوظفني املتميزين، وت�سجيع املوظفني على امل�ساركة واملبادرة يف اللجان والفرق التي 
يتم ت�سكيلها، والنخراط يف الن�ساطات املجتمعية، وحتفيز موظفي مراكز الت�سجيل على 
الذي  الفاعل  الدور  على  تاأكيدًا  للمتعاملني،  اخلدمات  اأرقى  وتقدمي  اإنتاجيتهم  زيادة 

يقومون به والذي يحقق روؤية الهيئة.

نبذة عن الجائزة
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برامج التحفيز والمكافآت

من منطلق حر�ص هيئة الإمارات للهوية  على ت�سجيع الإجنازات  املتميزة على جميع 
امل�ستويات من املوظفني وفرق العمل واللجان والوحدات التنظيمية، قامت الهيئة بتطوير 

وو�سع برامج جديدة للتحفيز وتكرمي املوظفني كالتايل:

برامج التحفيز �املكافاآت

ت�سملالفئاتم

موظفو الهيئةفئة االأداء املتميز1

الفرق/اللجان/امل�ساريعفئة فرق العمل املتميزة2

فئة اإداريو الت�سجيل 3
�التدقيق االأعلى اإنتاجية

موظفو مراكز الت�سجيل

موظفو الهيئة الذين اأكملوا تعليمهم خالل فرتة عملهم فئة التفوق الدرا�سي4
بالهيئة

موظفو الهيئةفئة مدة اخلدمة الطويلة5

موظفو الهيئةفئة املكافاأة التقديرية6

موظفو الهيئةفئة املقرتحات االإبداعية7

التعريفات
والمصطلحات األساسية

الهيئة: هيئة الإمارات للهوية 

املدير: مدير عام هيئة الإمارات للهوية

املوظف: كل من ي�سغل اإحدى الوظائف املدرجة يف امليزانية العامة للهيئة.

أهداف نظام التحفيز

W .تكرمي املدير العام للموظفني املتميزين يف الهيئة وتقدير جهودهم

W  ت�سكيلها يتم  التي  والفرق  اللجان  يف  واملبادرة  امل�ساركة  على  املوظفني  ت�سجيع 
والنخراط يف الن�ساطات املجتمعية.

W  مبا به  يقومون  الذي  الفاعل  الدور  موا�سلة  على  الت�سجيل  مراكز  موظفي  حتفيز 
يحقق روؤية الهيئة.

W .ت�سجيع املوظفني على التح�سيل العلمي والإبداع والإبتكار

W .امل�ساهمة يف احلفاظ على املوارد الب�سرية املتميزة

W .تعزيز م�ساركة الهيئة يف برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي

W .تطبيق مفاهيم ومعايري التميز املوؤ�س�سي
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التكريم والمكافآت

• يتم منح امل�ساركني �سهادات �سكر وتقدير للمرحلة الأولى والثانية.	

• تقرر اللجنة املخت�سة قيمة املكافاآت واحلوافز.	

• يتم �سرف املكافاآت بناء على قرارات تنظيمية معتمدة من قبل املدير العام.	

• تكرمي هذه الفئات يف احلفل ال�سنوي.	

جدول درجات التقييم

الفئة

املعيار
اإ�سرايف

فني / تقني/ 

هند�سي
اإداريتخ�س�سي

موظف 

جديد

2540404025االأداء �االإجناز

1015151515التعا�ن �االلتزام الوظيفي

1015151515امل�ساركة �حتمل امل�سوؤ�لية

1015151530التعلم امل�ستمر

350000املهارات االإ�سرافية

أواًل:  مرحلة التثقيف واستالم الطلبات

• يتم عقد ور�ص عمل توعوية جلميع املوظفني حول اأهمية جائزة ال�سيخ خليفة للتميز 	
احلكومي ومعايري التقييم وكيفية كتابة الطلبات للفئات امل�ساركة يف جائزة ال�سيخ 

خليفة للتميز احلكومي، وهي الأداء املتميز و فرق العمل املتميزة.

• ت�سمل هذه املرحلة رفع طلبات فئة الأداء املتميز والفريق املتميز اإلى ق�سم اجلودة.	

• يتم ا�ستالم الطلبات خالل �سهر نوفمرب من كل عام.	

ثانيًًا: مرحلة التقييم وإجراء المقابالت

• هذا 	 على  معهم  التعاقد  يتم  خارجيني  مقّيمني  قبل  من  الطلبات  كافة  تقييم  يتم 
الأ�سا�ص.

• اإجراء مقابالت يف حال تطلب الأمر مع املوظفني املر�سحني.	

ثالثًًا: مرحلة التقييم النهائي واالختيار

• حتديد املر�سحني لكل جائزة واإعدادهم لتمثيل الهيئة يف جائزة ال�سيخ خليفة للتميز 	
احلكومي.

مراحل اختيار المرشحين للجائزة



فئات الجائزة وشروط المشاركة
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1

شروط 
المشاركة

• كافة املوظفني العاملني بالهيئة.	
• اأن يكون قد م�سى على تعيني املوظف �سنتني اأو 	

اأكرث با�ستثناء فئة )املوظف املتميز اجلديد(.
• املتميز 	 املوظف  لفئة  املر�سح  على  ي�سرتط 

اجلديد ما يلي:
- اأن يكون من حديثي التخرج.

- اأن يكون قد اجتاز فرتة التدريب ومل تتجاوز 
فرتة عمله يف الهيئة ال�سنتني.

- مل ي�سبق له العمل لدى اأي جهة اأخرى.
• �سنة 	 مرور  بعد  الفائزين  املوظفني  تر�سيح  يتم 

كاملة على التحاقهم للعمل يف الهيئة.
• تقدمي الطلبات وفق معايري جائزة ال�سيخ خليفة 	

للتميز احلكومي.
• من 	 �سبتمرب  �سهر  نهاية  قبل  الطلبات  رفع  يتم 

كل عام.

فئة األداء المتميز
ت�سمل هذه الفئة جميع املوظفني العاملني لدى الهيئة يف مختلف م�ستوياتهم ووحداتهم. 

وتت�سمن هذه الفئة )7( فئات فرعية، وهي كالتايل:

الفئات الفرعية جلائزة االأداء املتميزم

املدير املتميز1

املوظف االإداري املتميز2

املوظف الفني املتميز3

املوظف اجلديد املتميز4

املوظف املتميز يف خدمة املتعاملني اخلارجيني5

التميز يف اخلدمة املجتمعية6

الق�سم/ املركز املتميز7
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لة بقرار من املدير العام  ت�سمل هذه الفئة جميع )الفرق – اللجان – امل�ساريع( امل�سكََّ
والهدف منها تطوير اأو حت�سني الأداء واإجراءات العمل.

شروط 
المشاركة

2

فئة فرق العمل المتميزة

• قبل 	 من  تكليف  مبوجب  اأو  اختيارية  امل�ساركة 
جلنة الإدارة العليا.

• اأو 	 اللجنة  اأو  بالفريق  املنوطة  املهام  اإجناز 
اأو قبل ذلك وحتقيق  امل�سروع يف الوقت املحدد 

الأهداف املحددة يف القرار.

• اللجنة 	 اأو  الفريق  امل�ساركني يف  اأن ل يقل عدد 
عن )4( اأ�سخا�ص.

• اأو 	 الفرق  عمل  مهام  عن  دورية  تقارير  رفع 
اللجان اأو امل�ساريع.

• اأو 	 الهيئة  باأهداف  الفريق  نتائج  ارتباط 
امل�ساهمة يف حل امل�سكالت اأو تطوير الأداء.
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شروط 
المشاركة

• هذه الفئة ال ت�شمل 	
الرت�شيح جلائزة 
ال�شيخ خليفة للتميز 
احلكومي

• الت�سجيل  الذين 	 اإدارة مراكز  ت�سرف ملوظفي 
يعملون بامل�سميات التالية:

- اإداري ت�سجيل اأو اإداري تدقيق
- اإداري ت�سجيل اأول اأو اإداري تدقيق اأول

تدقيق  اإداري  اأو  رئي�سي  ت�سجيل  اإداري   -
رئي�سي

• يتم حتديد احلد الأدنى لإجناز املعامالت بناء 	
على قرار تنظيمي بذلك.

• يتم �سرف هذه احلوافز كل �سهرين.	

منح  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )333( رقم  القرار  على  بناء  املكافاأة  هذه  ت�سرف 
والتدقيق  الت�سجيل  معدلت  زيادة  بهدف  التدقيق  واإداري  الت�سجيل  لإداري  حوافز 
حتقيق  يف  والتدقيق  الت�سجيل  موظفو  به  يقوم  الذي  الرئي�سي  للدور  بالهيئة،وت�سجيعًا 

الأهداف ال�سرتاتيجية للهيئة.

خطوات التطبيق

• بق�سم 	 املعني  املوظف  اإلى  املطلوبة  الك�سوفات  باإر�سال  الت�سجيل  مراكز  اإدارة  تقوم 
املوارد الب�سرية مع تو�سيح العنا�سر التالية:

- الرقم الوظيفي
- ا�سم املوظف

- ا�سم املركز 
- عدد املعامالت املنجزة مبا يفوق احلد الأدنى

• يتم التدقيق على اجلداول واحت�ساب قيمة احلوافز من قبل اإداري اأجور ومزايا.	

• اإدخال الإجراءات يف الرواتب  من قبل اإداري اأول/اإداري اأجور ومزايا.	

• اإر�سال الإجراء لل�سوؤون املالية والتدقيق الداخلي لالعتماد.	

التكريم والمكافأة

• يتم رفع اأ�سماء املوظفني الأعلى اإنتاجية من قبل اإدارة مراكز الت�سجيل.	

فئة إداري التسجيل والتدقيق
األعلى إنتاجية

3
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شروط 
المشاركة

• هذه الفئة ال ت�شمل 	
الرت�شيح جلائزة 
ال�شيخ خليفة للتميز 
احلكومي

• اأن يكون املوظف من مواطني الدولة	

• عن 	 يقل  ل  للموظف  ال�سنوي  التقييم  يكون  اأن 
تقدير »جيد«.

• للموظف ل 	 الدرا�سي  ال�سنوي  التقييم  اأن يكون 
يقل عن درجة »ممتاز«.

• الدرا�سي الذي �سيح�سل عليه 	 املوؤهل  اأن يكون 
يف  لها  املر�سح  الوظيفة  مع  يتنا�سب  املوظف 

الهيئة.

• التفوق 	 مكافاأة  منوذج  مع  املوظف  يرفق  اأن 
الدرا�سي �سورة من ال�سهادة العلمية )م�سدقة( 
املعنية  اجلهة  من  الأمر(  يهمه  )ملن  و�سهادة 
مت  التي  الدرا�سية  امل�ساريف  فيها  مو�سحًا 

�سرفها.

ت�سرف هذه املكافاأة ملوظفي الهيئة املتفوقني درا�سيًا لت�سجيعهم على موا�سلة تعليمهم 
ب�سكل متميز لالحتفاظ باملوظفني املوؤهلني والأكفاء الذين حتتاج الهيئة خلدماتهم وفق 

ال�سوابط واملعايري.

خطوات التطبيق

• يقوم املوظف بتعبئة طلب الرت�سيح وذلك بعد ا�ستيفائه لكافة ال�سروط املذكورة.	

• اإلى 	 اإرفاق امل�ستندات بكتاب تو�سية  اإلى املدير املبا�سر الذي يتولى  ير�سل النموذج 
مدير املوارد الب�سرية.

• التحقق من توافر ال�سروط من قبل املوظف املعني بق�سم املوارد الب�سرية وعر�سها 	
على التدقيق الداخلي.

• اإر�سال مذكرة لعر�ص الإجراء على �سعادة املدير العام لالعتماد.	

• الهيئة 	 تتحمل  اأو  اإجماليني  �سهرين  براتب  اإما  املقرر  املكافاأة  مبلغ  �سرف  يتم 
م�ساريف درا�سة املوظف ملدة عام اأيهما اأقل.

التكريم والمكافأة

• اإن 	 التكرمي  �سهادات  لإعداد  والت�سويق  العامة  العالقات  لق�سم  الأ�سماء  رفع  يتم 
وجدت.

فئة التفوق الدراسي

4
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شروط 
المشاركة

• هذه الفئة ال ت�شمل 	
الرت�شيح جلائزة 
ال�شيخ خليفة للتميز 
احلكومي

• انقطاع 	 دون  كاملة  الفرتة  ق�سى  قد  يكون  اأن 
لفرتات طويلة وبدون اأ�سباب مربرة.

• خالل 	 �سعيف  تقييم  من  اأكرث  لديه  يكون  األ 
فرتة اخلدمة.

• يبداأ احت�ساب  ال�سنوات بعد تقييم ال�سعيف يف 	
املرة الثانية.

الإمارات  لدى موظفي هيئة  الوظيفي  والنتماء  الولء  لتقدير  الربنامج  اإعداد هذا  مت 
للهوية، الذين حافظوا على م�ستويات اأداء عالية خالل فرتة عملهم بالهيئة.

خطوات التطبيق

املوظفني  باأ�سماء  قائمة  باإعداد  مايو من كل عام  �سهر  الب�سرية يف  املوارد  ق�سم  يقوم 
على  بناء  الك�سف  ت�سنيف  مراعاة  )مع  اأدناه  املذكورة  اخلدمة  �سنوات  اأكملو  الذين 

�سنوات اخلدمة( مع تو�سيح التايل:

• البيانات الوظيفية	

• تاريخ اللتحاق بالعمل	

• التقييم ال�سنوي خالل ال�سنوات املا�سية.	

• بيانات اأخرى ذات عالقة.	

فئة مدة الخدمة الطويلة

5

مدة اخلدمة / قيمة املكافاأة

"5 درجة املوظف
�سنوات

 10"
�سنوات

 15"
�سنة

20
�سنة

عن كل 5 �سنوات 
تزيد على 25 �سنة

750010000120001500017500�ساغلو الدرجة اخلا�سة فما فوق

50006000700080009000�ساغلو الدرجة الرابعة �حتى االأ�لى

25003000350040004500�ساغلو الدرجة اخلام�سة �ما د�ن
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6

شروط 
المشاركة

• هذه الفئة ال ت�سمل 	
الرت�سيح جلائزة 
ال�سيخ خليفة للتميز 
احلكومي

• اأعمال 	 اأية  اأو  الوظيفية  مبهامه  املوظف  قيام 
اأخرى �سمن مهامه اأو من خالل مهام اإ�سافية 
ومبا  وجودة،  و�سرعة  عالية  بكفاءة  تطوعية 

ُي�سهم يف زيادة الإيرادات وحتقيق الأهداف.

• يف حال اأظهر املوظف تعاونًا والتزامًا مبا جاء 	
الأخالقي  امل�ستوى  على  والقوانني  اللوائح  يف 
وتعاونه مع زمالئه والتعامل ب�سكل راقي ووا�سح 

ومتميز مع اجلميع.

• املدير 	 �سعادة  قبل  من  الطلبات  اإعتماد  يتم 
العام.

مت اقرتاح هذا الربنامج بهدف تقدير جهود املوظفني املتفانني يف العمل واملخل�سني  يف 
اإجناز املهام املوكلة اإليهم.

فئة المكافأة التقديرية
تخدم  مقرتحات  لتقدمي  ي�سعون  الذين  املوظفني  جهود  تقدير  اإلى  الفئة  هذه  تهدف 

العمل والهيئة وت�سجيعهم على رفع املقرتحات الإبداعية.

فئة المقترحات اإلبداعية

7

شروط 
المشاركة

• تقدمي مقرتحات اإبداعية.	

• بعد 	 املرتتبة  والنتائج  املقرتح  تطبيق  اإمكانية 
تطبيقه.

• دور تطبيق املقرتح يف حتقيق اأهداف الهيئة.	

• يف 	 املعتمد  املقرتحات  نظام  اإلى  الرجوع  يتم 
الهيئة.



معايير فئة الموظف المتميز
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المعيار األول:  األداء واإلنجاز

باملواعيد  ومقرتنة  الإجناز  يف  وال�سرعة  الدقة  مدى  مت�سمنة  املوظف،  اإنتاجية   1.1
املحددة. 

مه املوظف من اإجنازات تزيد على املتوقع وتتعدى مهام عمله الوظيفي.  1.2 ما قدَّ

1.3 اجلهود املتفوقة التي بذلها املوظف لتحقيق اإجنازاته الفردية واأهدافه. 

التي  وال�سعوبات  وطبيعة املعوقات  الإجنازات  حتقيق  املوظف  ا�ستطاع  كيف   1.4
تخطاها لتحقيق اإجنازاته. 

يف  الآخرين  م�ساركة  ومدى  الإجنازات  حتقيق  يف  للموظف  ال�سخ�سي  اجلهد   1.5
حتقيق هذه الجنازات.

1.6 مدى ا�ستخدام املوظف مهارات واأ�ساليب حديثة اأو متطورة يف حتقيق اإجنازاته. 

المعيار الثاني:  المبادرة واإلبداع

1.2 درجة التحفيز الذاتي لدى املوظف جتاه املبادرة والإبداع. 

اأ�ساليب  درا�سات،  )اأفكار،  ت�سمل  اإبداعية  من مبادرات  املوظف  قدمه  طبيعة ما   2.2
عمل،  م�ساريع وما �سابه(. 

عمل  واأ�ساليب  ومبادرات  اأفكار  من  املوظف  فيما قدمه  الإبداع والريادة  درجة   3.2
وم�ساريع، وما ت�سمنته هذه املبادرات من جديد. 

والإبداعات وما بذله املوظف من  املبادرات  املتبع يف تقدمي  الأ�سلوب  املنهجية /   4.2
جهود لتطبيق مبادراته واإبداعاته وتخطي ال�سعوبات واملعوقات. 

5.2 مدى تطبيق ما قدمه املوظف من اأفكار/ مبادرات اإبداعية. 

6.2 النتائج والتاأثريات املرتتبة على املبادرات الإبداعية للموظف والدرو�ص امل�ستفادة 
منها ومدى حر�ص املوظف على ن�سرها وتعميمها وم�ساركة الآخرين بها. 

المعيار الثالث:  التعاون وااللتزام الوظيفي

املتعاملني  مع  تعامل املوظف  واأ�سلوب  درجة تعاون  تو�سح  اأمثلة/اأدلة عملية  ذكر   1.3
)اخلارجيني والداخليني(. 

2.3 تقدمي اأمثلة/اأدلة توؤكد حر�ص املوظف وا�ستعداده للعمل وبذل جمهود ووقت اإ�سايف 
خلدمة املتعاملني وحتقيق ر�ساهم. 

3.3 تقدمي اأمثلة/اأدلة تو�سح  قدرة املوظف وحر�سه على العمل بروح الفريق. 

تقيده  ومدى  الحتادية  اجلهة  لأنظمة  املوظف  احرتام  تقدمي اأمثلة/اأدلة تو�سح   4.3
والتزامه بتطبيق ما ت�سمنته من مبادئ وقواعد. 

اجلهة  وروؤى  اأهداف  وحتقيق  خدمة  يف  املوظف  اأمثلة/اأدلة تو�سح تفاين  تقدمي   5.3
الوظيفي وتقدميها على  الأولوية ملتطلبات عمله  الحتادية، مع حر�سه على منح 

التزاماته التجارية اأو ال�سخ�سية. 

معايير فئة الموظف المتميز
)برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي(
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المعيار الرابع: المشاركة وتحمل المسؤولية

1.4 الأعمال التطوعية التي قام بها املوظف، ومدى عالقتها مبتطلبات عمله الوظيفي. 

والتي تنظمها  الر�سمية،  وغري  الر�سمية  الن�ساطات  يف  املوظف  م�ساركة  طبيعة   2.4
اجلهة الحتادية. 

غري  احلالت  يف  خا�سة  مهام  من  به  يكلف  ما  م�سوؤولية  املوظف  حتمل  درجة   3.4
الروتينية. 

4.4 درجة حتمل املوظف ل�سغوط العمل ومتطلباته. 

المعيار الخامس: التعلم المستمر

1.5 اأمثلة تدل على رغبة وحر�ص املوظف على التعلم وال�ستفادة من خربات ومهارات 
املوظفني الأكرث خربة. 

2.5 مدى حر�ص املوظف و�سرعته يف اكت�ساب اخلربات واملهارات املتعلقة مبهام عمله.

3.5 اأمثلة تبني حر�ص املوظف على اإجادة ا�ستعمال احلا�سب الآيل اأو الإنرتنت اأو تطوير 
اأو تنمية مهارات فنية متخ�س�سة  اأو قدراته يف جمال الت�سال  اللغوية  مهاراته 

)من خالل التدريب(.

4.5 مدى حر�ص املوظف على التعرف على تفا�سيل ومهام العمل مبينًا مدى ا�ستعداده 
للعمل بوظائف ميدانية اأو عادية وعدم ا�ستعجاله تقلد منا�سب قيادية اأو اإ�سرافية.

5.5 اجلهود التي يبذلها املوظف لالرتقاء بتح�سيله العلمي، ويف جمال التنمية الذاتية 
للمعارف واملهارات. 

المعيار السادس: المهارات اإلشرافية

1.6 قدرة امل�سرف على حتديد روؤية وا�سحة لوحدته التنظيمية/ فريق عمله، وقدرته 
على اإعداد خطط متكاملة وح�سد اجلهود لتطبيقها بكفاءة. 

الب�سرية  املوارد  من  الق�سوى  وال�ستفادة  التنظيم  جمال  يف  امل�سرف  مهارات   2.6
واملادية املتاحة وتعظيم العائد منها. 

3.6 مدى تطبيق )املوظف( امل�سرف لأ�ساليب موثوقة لقيا�ص م�ستوى اأدائه واأداء فريق 
عمله )وحدته التنظيمية( من حيث مدى حتقيق الأهداف. 

وال�سلوك خا�سة يف  الأداء  القدوة احل�سنة ملروؤ�سيه يف  امل�سرف  اأمثلة على تقدمي   4.6
جمال خدمات املتعاملني والإلتزام الوظيفي.

اإ�سرافه   حتت  العاملة  الب�سرية  املوارد  وتدريب  تنمية  على  امل�سرف  حر�ص  مدى   5.6
الفريق  روح  وبناء  والعطاء  العمل  على  وحتفيزهم  لهم،  ال�سالحيات  وتفوي�ص 

الواحد لديهم.

تقدمي   على  وقدرته  عمله  فريق  مع  اء  البنَّ والتفاعل  التوا�سل  على  امل�سرف  قدرة   6.6
معلومات مفيدة ومنتظمة لهم عن اأدائهم واإجنازاتهم.

7.6 قدرة امل�سرف ومهاراته يف اإجراء التغيري نحو الأف�سل.



الملتقى السنوي الخامس

حفل تكريم
الفـــائــزين بـ »جائزة المدير العام«

والموظفين  المتميزين لعام 2011
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االأ�لى،  العام يف د�رتها  املدير  الفائزين بجائزة  للهوّية  االإمارات  كّرمت هيئة 
ال�سنوي  امللتقى  خالل   ،2011 العام  عن  املتميزين  املوظفني  اإلى  باالإ�سافة 
 15 بتاريخ  باأبوظبي  الراحة  �ساطىء  فندق  يف  تنظيمه  جرى  الذي  اخلام�س 

مار�س 2012، �ح�سره غالبية موظفي الهيئة.

�اأهدى املوظفون املكرمون فوزهم اإلى الفريق اأ�ل �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان �يل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، �اإلى �سمّو ال�سيخ 
هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االإمارات 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمّو  الفريق  �اإلى  للهوّية، 

الوزراء �زير الداخلّية نائب رئي�س جمل�س اإدارة هيئة االإمارات للهوية.

حممد  علي  املهند�س  الدكتور  �سعادة  �هناأ 
للهوية  االإمارات  هيئة  عام  مدير  اخلوري 
�املوظفني  العام  املدير  بجائزة  الفائزين 
اإداراتها  خمتلف  من  الهيئة  يف  املتمّيزين 
التي  العمل  فرق  اإلى  باالإ�سافة  �مراكزها، 
�املبادرات  امل�ساريع  من  عدد  على  اأ�سرفت 
داعيًا  الهيئة،  تنفذها  التي  اال�سرتاتيجّية 
التمّيز  رحلة  موا�سلة  اإلى  الهيئة  اأ�سرة 
�االإبداع �العطاء، مبا ي�سهم يف خدمة الوطن 
يطّوق  الذي  الدين  من  جزء  �رد  الغايل 

اأعناقنا جتاه قيادتنا الر�سيدة.

الهيئة يف كلمة  اأ�سرة  الدكتور اخلوري  �حّث 
�العرب  الدر��س  ا�ستنباط  على  احلفل  خالل 

امل�ستوحاة من الكلمة اال�ستثنائّية التي �جهها الفريق �سمّو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  الداخلية  الوزراء �زير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل 
 ،2011 العام  مطلع  الداخلية  �زارة  يف  املتمّيزين  اإلى  للهوية،  االإمارات  هيئة 
االإبداع  ر�ح  �تعك�س  للتمّيز،  العاّمة  املبادى  جت�ّسد  حّية«  »�ثيقة  ُتعّد  �التي 

�االبتكار التي ينبغي اأن يتحلى بها كل موظف يف اأدائه.

�اأ��سح اأن رحلة الهيئة �م�سريتها نحو التمّيز ينبغي اأن تتوا�سل، موؤكدًا اأّنه ال 
حد�د للتمّيز �ال نهاية لالأفكار االإبداعّية، الفتًا اإلى اأّن طموح هيئة االإمارات 
للهوّية باأن تكون اأف�سل منظومة خدمّية على م�ستوى الد�لة هو طموح م�سر�ع 

�ينبغي اأن تتكاتف جميع اجلهود من اأجل حتقيقه على اأف�سل نحو ممكن.

�قال �سعادة مدير عام الهيئة اإّن هذا التكرمي امل�ستحّق لنخبة من موظفي الهيئة 
االإدارّي  للفكر  �تاأكيد  موظفيها،  جتاه  الهيئة  من  �فاء  عربون  هو  املتمّيزين 
الذي تتبناه الهيئة، الذي يكافىء املتمّيز تقديرًا لعطائه �ُيكّرم االأداء الالفت 

حتفيزًا ل�ساحبه على موا�سلة االإبداع �االبتكار.

�اأعرب الدكتور اخلوري عن �سكره �تقديره الأ�سرة الهيئة داعيًا املوظفني الذين 
مل ينالوا ن�سيبهم من التكرمي اإلى م�ساعفة اجلهود �موا�سلة العمل اجلاد الذي 

ميّكنهم من حتقيق متطلبات الفوز بجائزة املدير العام خالل االأعوام املقبلة.

المكرمون 
أهدوا 

فوزهم
إلى محمد بن 

زايد ورئيس 
مجلس إدارة 
الهيئة ونائبه
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رحلة إلى عالم التميز

الإمارات  هيئة  عام  مدير  اخلوري  محمد  علي  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  ا�ستهل 
لعام  املتميزين  واملوظفني  العام«  املدير  »جائزة  بـ  الفائزين  تكرمي  حفل  للهوية، 
2011، ب�سرد مخت�سر مل�سرية هيئة الإمارات للهوية يف رحلتها نحو التميز، وذلك 

بح�سور اأكرث من 450 موظفًا وموظفة من اأ�سرة الهيئة.

التي ينعم بها �سعب دولة  اأّن »القيادة املتمّيزة«  واأّكد  الدكتور اخلوري يف كلمته، 
الإمارات العربية املتحدة، بحكمتها العميقة، ومتّيزها ال�ستثنائي، واأ�سلوب احلكم 
الفريد الذي تنتهجه، والعالقة النادرة التي تربطها مع �سعبها، هي قيادة ت�ستحق 

كّل اأ�سكال الوفاء والعرفان وحتفزنا نحو عامل التمّيز بثقة وتفاوؤل واأمل.

قيادتنا  جتاه  علينا  الكبري  والّدين  الوطنية،  م�سوؤوليتنا  اإّن  اخلوري  الدكتور  وقال 
الر�سيدة، وواجبنا املهني، والتزامنا مبتطلبات الوظيفة العاّمة التي نت�سرف بها، 
يحثنا على موا�سلة رحلتنا نحّو التمّيز والإبداع، حتقيقًا لروؤية دولتنا باأن نكون يف 

ال�سفوف »الأولى« عامليًا، متّيزًا وعطاًء واإنتاجّية.

واأ�ساف الدكتور اخلوري اأّن الدعم الالمحدود الذي يقّدمه الفريق اأول �سمو ال�سيخ 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  محمد 
رئي�ص  الوطني  الأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�سيخ  �سمّو  يوليه  والذي 
�سمّو  للفريق  البالغ  واحلر�ص  الهيئة،  مل�سرية  للهوّية  الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�ص 

د. الخوري: مسؤوليتنا الوطنية ووالءنا 
لقيادتنا وواجبنا المهني تحثنا على 
مواصلة رحلتنا نحّو التمّيز واإلبداع
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نائب  الداخلّية  وزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات للهوية، على تقدمي كافة اأ�سكال الرعاية للهيئة، 
ت�ساعف جميعها من حجم امل�سوؤولّيات امللقاة على عاتق كّل فرد من اأفراد اأ�سرة 

الهيئة، وت�سحذ الهمم والطاقات للمزيد من التمّيز والإبداع.

واأو�سح الدكتور اخلوري اأّنه مل ي�سادف طيلة حياته العملّية والأكادميّية والبحثّية، 
الفكرّي  الكنز  ي�سبه  والبتكار،  والإبداع  التمّيز  لفل�سفة  ومتكاماًل  �ساماًل  اإطارًا 
واملعريف الذي حتفل به كلمة �سمّو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
اإدارة الهيئة، التي وجهها اإلى املتمّيزين يف وزارة الداخلية، بهدف غر�ص مفاهيم 

التمّيز يف نفو�سهم، وا�ستنها�ص الروح الإبداعّية والبتكارّية يف اأعماقهم.

واأ�سار اإلى اأّن رحلة الهيئة اإلى عامل التمّيز، قامت على الروؤية التي و�سعتها قيادة 
الهيئة وتعمل على تر�سيخها، كي تكون البو�سلة خالل م�سريتها نحو التمّيز الذي 
ينبغي اأن يتوا�سل »حلني جناحنا يف حتقيق طموحاتنا يف اأن تكون هيئة الإمارات 

للهوّية اأف�سل منظومة خدمّية على م�ستوى الدولة«.

ودور  ال�سرتاتيجية  اخلطط  تطوير  كيفية  على  كلمته  يف  اخلوري  الدكتور  ورّكز 
مو�سحًا   ،2013-2010 ال�سرتاتيجّية  خطتها  وتطوير  وبناء  اإعداد  يف  الهيئة 
الواردة  ال�سرتاتيجّية  واملبادرات  امل�ساريع  لكافة  التنفيذّية  اخلطط  و�سع  كيفية 

فيها واآلّيات املتابعة والتنفيذ.

من  والتي  الهيئة،  تنفذها  التي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  من  عددًا  ا�ستعر�ص  كما 
اأبرزها م�سروع الهوّية الرقمّية وم�سروع الربط الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية يف 
الدولة ، ومدى م�ساهمة هذه امل�ساريع يف دعم القت�ساد املعريف والرقمي، ودورها 
يف تعزيز مكانة الدولة كواحدة من اأف�سل الدول املتقدمة يف جمال جاهزّية البنى 

التحتّية لإثبات الهوّيات على ال�سبكات الإلكرتونية.

يف  للهوّية  الإمارات  هيئة  به  تقوم  الذي  الدور  اأهمّية  اخلوري  الدكتور  اأّكد  كما 
النهو�ص مببادرات احلكومة الإلكرتونّية وم�ساريعها املختلفة يف الدولة وم�ساهمتها 
الهيئة  ت�سعى  التي  ال�سرتاتيجّية  الأهداف  واأهمّية  الأمنّية،  املنظومة  تعزيز  يف 

اأبرز  من  واحدًا  ُيعّد  الذي  الرقمّية،  الهوّية  م�سروع  تطبيق  خالل  من  لتحقيقها 
امل�ساريع ال�سرتاتيجّية على م�ستوى الدولة. 

على  املوظفني،  مع  »التفاعلية«  محا�سرته  يف  ال�سوء  العام  املدير  �سعادة  واألقى 
منظومة الفكر ال�سرتاتيجّي والإدارّي املتّطور الذي تتبّناه الهيئة، مع الرتكيز على 
ا�سرتاتيجيات وخطط تطوير اأداء املوؤ�ّس�سات واملوارد الب�سرية التي اأجنزتها الهيئة 
املعرفة  وتعزيز  العام  بالأداء  الرتقاء  يف  م�ساهمتها  ومدى   ،2011 العام  خالل 

داخل اإدارات الهيئة واأق�سامها املختلفة.

والتفاعل  احلوار  اأ�ساليب  من  جديدًا  واأ�سلوبًا  طابعًا  املدير  �سعادة  كلمة  واتخذت 
ال�سرتاتيجّية  باخلطة  تتعلق  للموظفني  الأ�سئلة  من  عدد  توجيه  يف  ذلك  ومتثل 
املوظفني  تكرمي  مت  حيث  عنها،  املنبثقة  امل�ساريع  واأهّم  ور�سالتها،  وروؤيتها  للهيئة 

الذين �ساركوا بالإجابة على الأ�سئلة عرب تقدمي الهدايا الرمزية لهم.
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الفائزون 
بجائزة المدير 

العام
لسنة 2011

املهند�س  الدكتور  �سعادة  كّرم 
مدير  اخلوري  حممد  علي 
للهوية  االإمارات  هيئة  عام 
الفائزين بجائزة املدير العام 
لعام  املتمّيزين  �املوظفني 
2011، �قام بت�سليمهم در�ع 
��سهادات التكرمي، باالإ�سافة 
اإلى اجلوائز املالّية املخ�س�سة 

للفائزين �للمتميزين.

الفائز�ن  اأعرب  �قد 
الذين  املتميز�ن  �املوظفون 
مت تكرميهم يف الد�رة االأ�لى 
عن  العام،  املدير  جلائزة 
تقدمه  الذي  للدعم  �سكرهم 
الهيئة  يف  العليا  االإدارة 
ببيئة  لالرتقاء  للموظفني 

العمل وم�ستوى االأداء.

الفائزين  �سور  يلي  �فيما 
خالل  العام  املدير  بجائزة 
اجلائزة،  درع  ت�سلمهم 

�كلماتهم بهذه املنا�سبة.
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الأخوة والأخوات موظفو مركز الفجرية للت�سجيل املحرتمون

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأ�سكر اهلل تعالى اأوًل على هذا التقدير.

واأ�سكر كل واحد منكم على جهوده احلثيثة التي �ساهمت ومن دون �سك يف ح�سويل 
على هذا التكرمي والتقدير.

واأ�سال اهلل تعالى اأن يوفقني اأن اأ�ساعد كاًل منكم للو�سول اإلى التميز خالل فرتة 
اإدارتي ملركز الفجرية، واأنا واثق باأنكم جميعًا اأهل للتميز.

عام  مدير  اخلوري  محمد  علي  املهند�ص  الدكتور  ل�سعادة  مو�سول  ال�سكر  اأن  كما 
وت�سجيعهم على  الهيئة  دائمًا على حث موظفي  للهوية، احلري�ص  الإمارات  هيئة 

أهل التميز...

اأن يكونوا من الكوادر الوطنية الفاعلة واملوؤثرة يف نه�سة الوطن ورفعته نحو الرقي 
والتقدم )جزاه اهلل خريًا(.

ملراكز  التنفيذي  املدير  احلارثي  محمد  ل�سعادة  �سكري  عن  اأعرب  اأن  اأود  كما 
الت�سجيل بالإنابة، ملتابعته امل�ستمرة، وكذلك لالأخ نا�سر العبدويل الذي تعلمت منه 

الكثري خالل فرتة عملي معه �سمن فرق العمل على مدى ال�سنوات املا�سية.

جزاكم اهلل خريًا، ووفقكم ملا فيه خري هذا الوطن.

مصبح المسماري
مدير مركز الفجرية للت�سجيل

احلا�سل على )جائزة املدير العام للتميز 2011(
عن فئة »املدير املتميز«
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اأتقدم بخال�ص ال�سكر والتقدير اإلى هيئة الإمارات للهوية التي حتر�ص با�ستمرار 
على تكرمي موظفيها املتميزين وتقدمي الدعم لهم، وال�سّباقة يف فتح اآفاق جديدة 

لالإبداع والتمّيز من خالل تخ�سي�ص جائزة �سنوية ملوظفيها املتميزين.

لقد �ساهم اإطالق هذه اجلائزة ب�سكل فاعل يف رفع م�ستوى الأداء يف الهيئة وزيادة 
من  ومتكينها  وروؤيتها  الهيئة  ر�سالة  يخدم  مبا  املوظفني  بني  ال�سريفة  املناف�سة 

حتقيق ا�سرتاتيجيتها 2013-2010.

ول �سك اأن اإطالق جائزة املدير العام للتميز �سّكل حافزًا لكل موظف متميز نحو 
والهيئات  اجلهات  بني  عاليًا  الهيئة  راية  رفع  اأجل  من  املبذولة  جهوده  م�ساعفة 
نهيان  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  ظل  يف  احلكومية،  واملوؤ�س�سات 
م�ست�سار الأمن الوطني رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات للهوية، ومتابعة الفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية نائب 

شكر وتقدير واعتزاز...

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات للهوية، واأع�ساء جمل�ص الإدارة املوقرون.
كما اأتقدم بخال�ص �سكري واعتزازي ل�سعادة الدكتور املهند�ص علي محمد اخلوري 
كافة موظفي  رعاية �سادقة جتاه  يبذله من  ملا  للهوية،  الإمارات  مدير عام هيئة 
بالعمل يف كافة  النهو�ص  الدائم على  للمتميزين منهم، وحلر�سه  الهيئة وتقديره 

جمالته تنفيذًا لر�سالة الهيئة وروؤيتها الوطنية.
التي  الر�سيدة  الإدارة  هذه  حتت  املتميز  بالعمل  لال�ستمرار  واإياكم  اهلل  وفقني 

حر�ست على تهيئة �سبل النجاح لتحقيق التميز والإبداع.

محمد محمود شلتوت
امل�ست�سار القانوين للهيئة

احلا�سل على )جائزة املدير العام للتميز 2011(
عن فئة )املوظف املتميز(
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عجلة  دوران  و�سرعة  لزيادة  جدًا  هامًا  عن�سرًا  موؤ�س�سة  اأي  يف  التحفيز  ي�سكل 
النهو�ص للو�سول اإلى اأعلى مراتب التميز املوؤ�س�سي. وكذلك حتر�ص هيئة الإمارات 
للهوية على حتفيز كوادرها الب�سرية وتنمية قدراتهم والرتقاء باأدائهم على اعتبار 

اأنهم اأ�سا�ص التميز.

ولقد �سهدتُّ منذ التحاقي للعمل يف هيئة الإمارات للهوية يف العام 2006 كاإداري 
ت�سجيل، تطورًا مت�ساعدًا ومتوا�ساًل من ناحية الهتمام باملوظفني، وخا�سة يف ظل 
اأهدافها توفري اخلدمات  2010-2013، التي و�سعت �سمن  ا�سرتاتيجية الهيئة 

الداخلية القائمة على الأداء املتميز.

واإنه ل�سرف كبري يل الفوز بجائزة املدير العام عن فئة »اأف�سل اإداري تدقيق« لعام 
2011، وهو فوز يدفعني للم�سي ُقدمًا وللمثابرة وبذل املزيد من اجلهد لتحقيق 

ذاتي واحلفاظ على التميز.

نحو تحقيق الذات...

اإلى  للهوية  الإمارات  هيئة  موظفي  زمالئي  جميع  لأدعو  الفر�سة  هذه  انتهز  كما 
حتقيق  اإلى  و�سوًل  الغالية،  وهيئتنا  احلبيبة  دولتنا  خلدمة  العطاء  م�ساعفة 
الأهداف الوطنية التي اأن�ساأت لأجلها موؤ�س�ستنا، والتي ن�سعى جاهدين اإلى حتقيق 

اأهدافها بكل اأمانة واإخال�ص.

ومن  وم�سرفني  مدراء  من  دعمني  من  لكل  ال�سكر  جزيل  بتوجيه  كلمتي  واختم 
للت�سجيل، ولأفراد عائلتي الذين كان لهم كبري  اأخواتي املوظفات يف مركز العني 

الأثر يف حتفيزي على العمل والعطاء والتميز.

هناء علي الهاشمي
مركز العني للت�سجيل

احلا�سلة على )جائزة املدير العام للتميز 2011(
عن فئة )اأف�سل اإداري تدقيق(

�سعادة املدير العام ُي�سلم جائزة )اأف�سل اإداري تدقيق( ل�سقيق املوظفة هناء الها�سمي
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بدايًة ي�سعدين اأن اأتقدم ل�سعادة الدكتور املهند�ص علي محمد اخلوري مدير عام 
هيئة الإمارات للهوية، بجزيل ال�سكر والعرفان متثينًا لعطائه الالمحدود لوطننا 

وهيئتنا.

واعتقد اأن زمالئي يف الهيئة ي�سمّون �سوتهم يل عندما اأقول: باإدارتكم الكرمية 
تعالى  اهلل  اأدامك  التميز،  مراتب  اإلى  نعلو  وبدعمكم  التفوق،  حتقيق  اإلى  ن�سمو 

ورعاك ذخراً  للوطن.

تو�سف  ل  ت�سجيل«  اإداري  »اأف�سل  وبلقب  العام  املدير  بجائزة  الفوز  �سعادة  اإن 
للهوية« ل يقّدر بثمن، فهذه اجلائزة ت�سعني  الإمارات  لـ »هيئة  بانتمائِي  وفخري 
يف مواجهة مع التحديات يف �سبيل املحافظة على اأدائي وموا�سلة العطاء لتحقيق 
الر�سالة التي تن�سدها هيئة الإمارات للهوية من كل موظف مخل�ص ومحب لوطنه.

فخر االنتماء...

اإن الفوز بجائزة املدير العام للتميز بالن�سبة يل و�سام اأعتز به وافتخر، ولو اأخذت 
اأ�سّطر كلماتي ومن ماء البحر مدادي، لعجزت عن التعبري عما بداخلي من فرح 

و�سرور.

حفظ اهلل تعالى وطننا الغايل وقيادته الر�سيدة، ورعى هيئتنا و�سدد ُخطى اإدارتها 
احلكيمة.

أحمد محمد زيد الشحي
اإداري ت�سجيل مركز عجمان

الفائز بجائزة املدير العام 2011
عن فئة )اأف�سل اإداري ت�سجيل(

تغيب املوظف اأحمد ال�سحي الفائز بجائزة املدير العام عن فئة )اأف�سل اإداري ت�سجيل( لد�اعي املر�س
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)تجربة( عنوانها التحدي والشرف...

العمل �سمن اأ�سرة هيئة الإمارات للهوية )جتربة( عنوانها »التحدي« و»ال�سرف«...

الأداء  حتقيق  نحو  و�سعيها  الهيئة  طموح  املوظف  يواكب  اأن  يف  التحّدي،  يتمثل 
احلكومي املتميز.

اأما ال�سرف، فهو �سرف »التجربة« بحد ذاتها..

جتربة النتماء لهذه املوؤ�س�سة.

.. وجتربة ال�سعي لتحقيق ر�سالتها.

.. وجتربة العمل بروح الفريق مع اأفراد اأ�سرتها.

.. وجتربة التعّلم الدائم فيها واكت�ساب قيمها.

�سكرًا.. لهيئة الإمارات للهوية التي منحتني �سرف هذا )التحدي( وخو�ص غمار 
هذه )التجربة(.

و�سكرًا.. ل�سعادة الدكتور املهند�ص علي محمد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات 
للهوية، الذي منحي �سرف احل�سول على )جائزة املدير العام للتميز(.

�سكرًا لكم.

ضياء عبد العال
م�سوؤ�ل االإعالم �االت�سال

احلا�سل على )جائزة املدير العام للتميز 2011(
عن فئة )املوظف املتميز(



تكريم الموظفين المتميزين وفرق العمل

... كما �سهد حفل 
جائزة املدير العام 

تكرمي املوظفني 
املتميزين يف 

الهيئة من خمتلف 
اإداراتها �مراكزها، 
باالإ�سافة اإلى فرق 
العمل التي اأ�سرفت 

على عدد من 
امل�ساريع �املبادرات 

اال�سرتاتيجّية 
التي تنفذها 

الهيئة، �ذلك اإميانًا 
باأهمية حتفيز 

املوظفني نحو 
موا�سلة التميز يف 
االآداء �التفوق يف 
العطاء �دافعًا لهم 

لتنمية قدراتهم 
الوظيفية... 
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الفائزة بجائزة املقرتح االإبداعي - منى ها�سل

الفائز بجائزة امل�ساركة الفعالة يف نافذة احلوار على املوقع االإلكرت�ين - اأحمد عبداهلل املرز�قي التفوق يف االأداء- من�سور ناجي االأحبابي

الفائز عن اإدارة ال�سوؤ�ن املالية- طالل االأ�سخري
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فئة اأف�سل معدالت ت�سجيل ذكور )االإنتاجية(

فئة اأف�سل معدالت ت�سجيل اإناث )االإنتاجية(

فئة اأف�سل معدالت تدقيق ذكور )االإنتاجية(

فئة اأف�سل معدالت تدقيق اإناث )االإنتاجية(
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املتميز�ن من مكتب املدير العام

املتميز�ن من اإدارة االت�ساالت �نظم املعلومات

املتميز�ن من اإدارة ال�سوؤ�ن االإدارية �العالقات

املتميز�ن من اإدارة ال�سجل ال�سكاين
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املتميز�ن من اإدارة مراكز الت�سجيل

املتميز�ن من ق�سمي التخطيط �اجلودة

املتميز�ن من جلنة برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي فئة احلا�سلني على تقييم امتياز لعام 2010
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تكرمي جلنة تنظيم احلفل - ندى دميا�س ال�سويدي �فار�ق اجلابري

املكرمون عن فئة التفوق يف االأداء

لقطات جماعية للمتميزين مع �سعادة املدير العام
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لقطات من احلفل



تكريم الشركاء االستراتيجيين
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معايير اختيار الشركاء:

من  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  عالقاتها  تعزيز  على  للهوية  الإمارات  هيئة  حتر�ص 
تقديرًا  لتكرميهم  حفل  تنظيم  على  �سنويًا  حتر�ص  كما  وخا�سة،  حكومية  موؤ�س�سات 
جلهودهم املبذولة يف �سبيل حتقيق امل�سالح امل�سرتكة والرتقاء مبكانة الهيئة وخدماتها.

اأبرز هذه  وقد حددت الهيئة عددًا من املعايري لختيار �سركائها ال�سرتاتيجيني، ومن 
املعايري:

- مدى ارتباط ال�سريك باخلدمات التي تقدمها الهيئة.

- قوة العالقة مع ال�سريك )قوية – متو�سطة - �سعيفة(.

- طبيعة العالقة مع ال�سريك )تبادل منتجات اأو خدمات اأو معلومات اأو موارد مالية 
اأو دعم واإ�سناد حكومي اأو غريه(.

- تو�سيح الأثر املتبادل على الهيئة وعلى ال�سريك نتيجة لهذه ال�سراكة.

- اأهمية ال�سراكة وارتباطها باخلطة ال�سرتاتيجية للهيئة.

معايير تقييم الشركاء:

- تو�سيح اأهداف ال�سراكة.
- امل�ساريع امل�سرتكة لتحقيق تلك الأهداف.

- ن�سبة الإجناز يف م�ساريع ال�سراكة.
- التزام ال�سريك بخطة التوا�سل.

جانب من ملتقى تكرمي ال�سركاء 2012
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اإطار �سعيها نحو حتقيق الأهداف الواردة يف خطتها ال�سرتاتيجية 2013-2010.

مع  الهيئة  تبذلها  التي  اجلماعية  اجلهود  بقيمة  ثقته  عن  اخلوري  الدكتور  واأعرب 
الهيئة  ا�سرتاتيجية  يف  الواردة  الأهداف  حتقيق  يف  ودورها  ال�سرتاتيجيني  �سركائها 
والرتقاء بنوعية اخلدمات املقّدمة اإلى م�ستويات عاملية متميزة، تعك�ص الوجه امل�سرق 
حلكومة م�سرقة ومتمّيزة ومبا ُي�سهم يف متكني دولة الإمارات من احلفاظ على مكانتها 

والرتقاء بهذه املكانة عامليًا وحتقيق روؤية الإمارات 2021.

تعزيز العالقات
واأو�سح �سعادة الدكتور املهند�ص علي محمد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية 
اأن تنظيم هذا امللتقى ياأتي يف اإطار حر�ص الإدارة العليا يف الهيئة و�سعيها نحو تعزيز 
الحتادية  احلكومية  املوؤ�س�سات  مختلف  من  ال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  عالقاتها 

واملحلية، بالإ�سافة اإلى �سركاء الهيئة من القطاع اخلا�ص.

وقال الدكتور اخلوري اإن الإدارة العليا يف الهيئة توؤمن باأنه ل ميكن حتقيق النجاحات 
ب�سكل فردي، واإمّنا من خالل ت�سافر اجلهود ال�سادقة والتعاون امل�ستمر مع ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني يف اإطار عالقة ت�سودها ال�سفافية، وميّيزها الو�سوح، ويوّحدها الهدف 
النبيل ب�سرورة تقدمي الأف�سل وبذل كل ما من �ساأنه التاأثري الإيجابي على العمل وتطوير 
م�ستوى الأداء العام وحت�سينه وموا�سلة العمل اجلاد ورفع وترية التعاون والتن�سيق مع 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.

مشاريع وإنجازات
واملبادرات  امل�ساريع  ل�سل�سلة  حتققت  التي  الإجنازات  اأّن  اخلوري  الدكتور  واأ�ساف 
ال�سرتاتيجّية التي تنفذها الهيئة ما كان لها اأن تتحقق لول توفيق اهلل تعالى اأوًل، ومن ثم 

نظمت هيئة الإمارات للهوية ملتقى ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 2012، جريًا على عادتها 
اأبدت  التي  واخلا�سة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات  اأبرز  بتكرمي  عام  كل 

تعاونًا بناء يف �سبيل حتقيق ر�سالة وروؤية الهيئة واإجناح م�ساريعها ال�سرتاتيجية.

محمد  علي  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  واأ�ساد 
اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوّية، يف حفل 
»هيلتون«  فندق  يف  اأقيم  الذي  ال�سركاء  تكرمي 
القيادة  بروؤية   ،2012 يناير  �سهر  يف  اأبوظبي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  للدولة  احلكيمة 
»حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
اهلل«، ودعمها املو�سول لكافة امل�ساريع واملبادرات 
عملّية  دعم  اإلى  والهادفة  الهيئة،  تنفذها  التي 
احلكومي  القطاعني  وتطوير  القرار  اتخاذ 

واخلا�ص يف الإمارات.

ورفع الدكتور اخلوري اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير والعرفان اإلى مقام الفريق اأول �سمو 
ال�سيخ محمد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات للهوية)1(، على الرعاية الكرمية التي يوليها �سموه اإلى 

هيئة الإمارات للهوية، ودعم �سموه املو�سول وتوجيهاته ال�سديدة واحلكيمة مل�سريتها.

وثّمن الدكتور اخلوري اجلهود املخل�سة التي يبذلها الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة الإمارات 
يف  الهيئة  ت�سهدها  التي  التطوير  مل�سرية  الالمحدود  ودعمه  احلثيثة  ومتابعته  للهوية، 

1- اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الد�لة »حفظه اهلل« بتاريخ 28 فرباير 2012، 
مر�سوما احتاديا باإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة هيئة االإمارات للهوية. �ق�سى املر�سوم يف مادته االأ�لى باأن يعاد 

ت�سكيل املجل�س برئا�سة �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني.

حفل تكريم الشركاء االستراتيجيين

د. الخوري: النجاح 
ثمرة اإلخالص 
المشترك في 
خدمة وطننا 

واالسهام 
في مسيرته 

المشرقة
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روح العمل الإيجابية وال�سادقة التي �سادت وت�سود اأداء ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للهيئة 
م�سريًا اإلى اأّن النجاح هو ثمرة الإخال�ص امل�سرتك واجلهد املبذول والنّية ال�سادقة باأن 
نخدم وطننا الغايل، وُن�سهم ب�سكل فعال يف م�سريته امل�سرقة وحتقيق اإجنازاته امل�سيئة.

فر�سة  مبثابة  يعد  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ملتقى  اأن  اإلى  اخلوري  الدكتور  واأ�سار 
تنفذها  التي  وامل�ساريع  املبادرات  تقييم  بهدف  ال�سرتاتيجية،  اخلطط  ل�ستعرا�ص 
الهيئة والتعّرف اإلى درجة تاأثريها الإيجابي وتناغمها مع مبادرات وم�ساريع �سركائها 

ال�سرتاتيجيني.

جميع  بتكرمي  الهيئة،  عام  مدير  اخلوري  محمد  علي  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  وقام 
تلك  ممثلي  على  التقديرية  وال�سهادات  الدروع  وتوزيع  امللتقى،  يف  امل�ساركة  اجلهات 
الهيئة  تنفذها  التي  للم�ساريع  الإيجابّية  النتائج  بتحقيق  تفاوؤله  عن  معربًا  اجلهات، 
بالتعاون مع �سركائها ال�سرتاتيجيني، داعيًا اإلى موا�سلة العمل امل�سرتك بهدف تعزيز 
عالقات ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع �سركاء الهيئة وم�ساعفة اجلهود الهادفة اإلى حت�سني 

اخلدمات املقّدمة والرتقاء بنوعيتها.

دعم القطاع الحكومي
الإمارات  هيئة  يف  بالإنابة  التخطيط  مديرة  ال�سيخ  �سامية  ال�سيدة  قّدمت  جانبها  من 
للهوية خالل امللتقى عر�سًا تعريفّيًا حول دور هيئة الإمارات للهوّية يف تطوير القطاع 
للخطة  الرئي�سة  املالمح  اأبرز  على  وركزت  الدولة،  يف  التنمية  عملية  ودعم  احلكومي 

ال�سرتاتيجية للهيئة 2010-2013، وروؤية الهيئة ور�سالتها واأهدافها.

الهيئة  تنفذها  التي  ال�سرتاتيجّية  امل�ساريع  اأبرز  ا�ستعرا�سها  خالل  ال�سيخ  واأو�سحت 
املوؤ�س�سات احلكومية امل�سوؤولة  الهيئة مع  اأهمية م�سروع الربط الإلكرتوين الذي تنفذه 
عن الواقعات املدنية يف الدولة، والذي يهدف اإلى حتديث ملف ال�سخ�ص واملحافظة على 
اأعلى  تاأخذ بعني العتبار  اآمنة  اآلية  ال�سكاين، و�سمان  ال�سجل  البيانات يف قاعدة  دقة 

معايري احلماية وال�سرية العاملية.

�فيما يلي لقطات من حفل تكرمي ال�سركاء اال�سرتاتيجيني:

لقطات من ملتقى تكرمي ال�سركاء
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االإدارة العامة لالإقامة ��سوؤ�ن االأجانب – اأبوظبي

القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي

�زارة الداخلية

االأمانة العامة ملجل�س الوزراء
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هيئة ال�سحة – اأبوظبي

�زارة ال�سحة – الطب الوقائي

االإدارة العامة لالأمن اجلنائي

االإدارة العامة للخدمات االإلكرت�نية �االت�ساالت
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حماكم دبي

اللجنة الوطنية لالنتخابات

املركز الوطني لالإح�ساء

مركز اأبوظبي لالأنظمة االإلكرت�نية �املعلومات
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�سركة )اإماراتك( لتكنولوجيا املعلومات �احللول االإلكرت�نية

�سركة )مورفو – �سافران( العاملية

دائرة الق�ساء – اأبوظبي

املجل�س التنفيذي الإمارة عجمان
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�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية – �سحة

�سركة االإدارة االإلكرت�نية �احللول االأمنية )اإميا�س(

�سركة جيمالتو العاملية
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كّرمت هيئة الإمارات للهوية �سركاءها ال�سرتاتيجيني يف املنطقة الغربية، تقديرًا 
لدعمهم امل�ستمر لكافة امل�ساريع واملبادرات التي تنفذها الهيئة، وذلك خالل حفل 

نّظمته الهيئة يف فندق »تالل ليوا« مبدينة زايد يف املنطقة الغربية.

ورفع �سعادة الدكتور املهند�ص علي محمد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمّو  مقام  اإلى  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 
�سموه  يوليها  التي  الكرمية  الرعاية  الغربية، على  املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف 
واحلكيمة  ال�سديدة  وتوجيهاته  املو�سول  �سموه  ودعم  للهوية،  الإمارات  هيئة  اإلى 

مل�سريتها.

بالإنابة عنه، �سعادة محمد احلارثي املدير  األقاها  الدكتور اخلوري يف كلمة  وقال 
�سركائها  تكرمي  على  العليا  الإدارة  حر�ص  اإّن  بالإنابة،  الت�سجيل  ملراكز  التنفيذي 
املوؤ�س�سات يف  تبذلها هذه  التي  بتقدير اجلهود  اللتزام احلقيقي  يعرب عن  واجب 
�سبيل دعم روؤية ور�سالة الهيئة، والتي تهدف من خاللها اإلى تعزيز الهوية ال�سخ�سية 

يف دولة الإمارات مبا ينعك�ص على الأمن الوطني والفردي.

و�سهد احلفل تكرمي عددًا من �سركاء الهيئة ال�سرتاتيجيني يف املنطقة الغربية حيث 
قّدم �سعادة محمد احلارثي، الدروع التقديرية لكل من �سعادة م�سبح مبارك املرر 
مدير عام بلدية املنطقة الغربية بالإنابة، وت�سلم الدرع بالإنابة عنه �سهيل بن خلف 
املزروعي مدير اإدارة اخلدمات البيئية والجتماعية يف البلدية، وخليفة املن�سوري 
املدير التنفيذي لقطاع خدمات املدن و�سواحيها يف بلدية املنطقة الغربية، و�سامل 

عي�سى املزروعي املدير التنفيذي مل�ست�سفيات املنطقة الغربية.

»الهوية« تكّرم شركاءها 
االستراتيجيين في المنطقة الغربية

اإدارة م�ست�سفيات املنطقة الغربية

قطاع خدمات املدن ��سواحيها - بلدية املنطقة الغربية

بلدية املنطقة الغربية
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“الهوية” تكرم ممثلي شركة 
»أوليفروايمان«

كّرمت هيئة الإمارات للهوية ممثلني عن �سركة »اأوليفر واميان« ال�ست�سارية العاملية، 
تقديرًا للجهود املبذولة يف اإطار عالقة ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني الهيئة وال�سركة 

خالل الأعوام 2010 و2011.

و�سّلم �سعادة الدكتور املهند�ص علي محمد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، 
حر�ص  عن  تعبريًا  �سربة،  هبة  وال�سيدة  خريي  عديل  لل�سيد  وتقدير  �سكر  درعي 
الإدارة العليا يف الهيئة على تقدير �سركائها ال�سرتاتيجيني، وت�سليطًا لل�سوء على 
2013- الهيئة  ا�سرتاتيجية  عن  املنبثقة  الأهداف  بتحقيق  امل�ساهمة  يف  دورهم 

.2010

وتوجه الدكتور اخلوري اإلى فريق العمل ال�ست�ساري بال�سكر والثناء على ما قّدموه 
بنوعية  الرتقاء  نحو  دعمها  �سبيل  يف  عملهم  فرتة  خالل  للهوية  الإمارات  لهيئة 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني اإلى م�ستويات عاملية متميزة.

... وتكّرم ممثل شركة
»بارسونز« لالستشارات

كّرمت هيئة الإمارات للهوية ممثل �سركة »بار�سونز« العاملية لال�ست�سارات املهند�ص 
زكري عبد اجلبار عو�ص مدير امل�ساريع الإن�سائية، تقديرًا للجهود التي بذلها يف 
تويل  يف  متثلت  والتي  وال�سركة،  الهيئة  بني  القائمة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإطار 
اخلا�سة  الإن�سائية  الأعمال  كافة  تنفيذ  على  الإ�سراف  مهام  اجلبار  عبد  ال�سيد 

مبراكز الت�سجيل وغريها من املرافق التابعة للهيئة على م�ستوى الدولة.

الإمارات  هيئة  عام  مدير  اخلوري  محمد  علي  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  و�سّلم 
للهوية، درع تقدير للمهند�ص عبد اجلبار، وذلك يف اإطار حر�ص الإدارة العليا يف 
املتمثل  دورهم  على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سرتاتيجيني،  �سركائها  تقدير  على  الهيئة 
 ،2013-2010 الهيئة  ا�سرتاتيجّية  عن  املنبثقة  الأهداف  بتحقيق  امل�ساهمة  يف 
بنوعّية خدماتها  الهيئة يف �سعيها نحو الرتقاء  املبذولة يف �سبيل دعم  وجهودهم 

املقّدمة للمتعاملني اإلى م�ستويات عاملّية متميزة.
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