


نظــام ِهّمــة هــي نظــام العضويــة والــوالء لمنتســبي ناشــئة الشــارقة حيث 
يوفــر لهــم النظــام بطاقــة عضويــة ذات مزايــا عديــدة و تتيــح بطاقــة ِهّمــة 
فرصــة لالســتفادة مــن األنشــطة والبرامــج المقدمــة فــي مراكــز ناشــئة 
الشــارقة وكســب نقــاط الــوالء التــي تمكنــه مــن اســتبدالها بالعديــد مــن 

الجوائــز العينيــة.

Himmah is a membership and loyalty program affiliates 

of Sharjah Youth that offers many advantages, including 

benefitting from the activities and programs organized by 

Sharjah Youth, as well as earning loyalty points that can be 

redeemed for many gifts in kind.

What is 
Himmah? ما هو

نظام ِهّمة؟ 



تطبيق أفضل الممارسات في مجال جذب الشباب وتشجيع الناشئة من غير  •

المنتسبين لناشئة الشارقة لالنتساب إلى المراكز واالستفادة من األنشطة 

واحتياجاتهم  تطلعاتهم  مع  يتناسب  بما  لهم  خصيصًا  المعدة  والبرامج 

المستقبلية.
• 
رفع نسبة المشاركة من المنتسبين في األنشطة والبرامج المقدمة ناشئة  •

الشارقة. 
• 
األنشطة  • مع  أكبر  بشكل  للتفاعل  المراكز  إلى  المنتسبين  الناشئة  تحفيز 

والبرامج المقدمة لهم والحرص على االستفادة من جميع المرافق المتوفرة. 

األهداف:

 • To apply best practices in terms of attracting and encouraging 

youth to join Sharjah Youth and benefit from the activities and 

programs offered in the centers, which are tailored to meet their 

aspirations and future needs.

 • To increase participation rates in the activities and programs 

that Sharjah Youth offers.

 • To increase interaction among Sharjah Youth affiliates with the 

activities and programs offered and encourage them to make 

the best of all available facilities.

Objectives:



ال تنتهي صالحية النقاط ويمكن للمنتسب استخدامها على المدى البعيد.  •

تتيح بطاقة ِهّمة للمنتسبين فرصة المشاركة في الورش وحضور الفعاليات  •

المميزة التي تقام في جميع المراكز وكسب النقاط من خاللها. 

فرصة  • والذهبية  الفضية  الفئتين  ضمن  للمنتسبين  ِهّمة  بطاقة  تضمن 

الحصول على خصومات في أكثر من 180 جهة مختلفة.

تتيح بطاقة ِهّمة استبدال النقاط المتراكمة بجوائز عينية تصل قيمتها إلى  •

6000 درهم.

المميزات:

 • Himmah points never expire, and members can use them over 
the long term.

 • Himmah members can participate in workshops and attend 
special events held at all Sharjah Youth centers, and earn points. 

 • Himmah Silver and Gold members can also benefit from 
discounts offered by over 180 different entities. 

 • Himmah members can redeem their accumulated points for in 
kind gifts worth up to 6000 Dhs.

Advantages:



كيفية
االنتساب 

لنظام ِهّمة؟ 

How to 
Join 

Himmah?



مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات:  •

أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات.  .1

أن يكون من الناشئة الذكور بعمر 13 إلى 18 عام، ويجوز ضم الناشئ بعمر 12 عام   .2

في حال رغبة ولي أمره بذلك وبعد موافقة ناشئة الشارقة.

أن يكون متفوقًا دراسيًا حاصاًل على معدل جيد جدًا أو ما يعادله في آخر شهادة   .3

دراسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ويضيف قيمة من خالل المشاركة مع أقرانه في   .4

مراكز ناشئة الشارقة.

أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة األنشطة.  .5

أن تكون له مشاركة فّعالة في األنشطة المدرسية، ويثبت ذلك من خالل رسالة   .6

تزكية حديثة صادرة عن المدرسة المسجل فيها.

أن يلتزم بسياسة التسجيل والقوانين العامة في مراكز ناشئة الشارقة.  .7

شــــروط االنتســـــــاب: 

 • UAE citizens and the children of Emirati mothers: 

1. Applicant must be UAE citizen or children of Emirati mother.

2. Applicant must be between 13 and 18 years old. Applicant aged 12  
years old may join upon the desire of the guardian and the approval 
of Sharjah Youth.

3. Applicant must have an academic average of very good or equivalent, 
confirmed by a recent academic certificate. 

4. Applicant must be of good conduct and must add value through 
participation with peers at Sharjah Youth centers.

5. Applicant must be healthy and fit to take part in activities.

6. Applicant must be active participants in school activities. This must 
be confirmed through a recent letter of recommendation issued by 
applicant’s school.

7. Applicant must abide by the registration policy and general laws of 
Sharjah Youth centers. 

How to Become a Member : 



1. صورة شخصية رسمية بخلفية بيضاء

- صورة جواز السفر )الصفحة األولى(

- صورة جواز السفر )الصفحة األخيرة(

- صورة الهوية من األمام

- صورة الهوية من الخلف

- الفحص الطبي 

المستندات اإلضافية المطلوبة من أبناء المواطنات:

- شهادة الميالد 

- صورة جواز السفر لألم )الصفحة األولى(

- صورة جواز سفر لألم )الصفحة األخيرة(

المستندات المطلوبة:

1. Personal Photo with white background 

- Copy of Passport )first page(

- Copy of Passport )last page(

- Copy of ID )front(

- Copy of ID )back(

- Health State

Additional documents required from children of Emirati mothers:

- Birth Certificate

- Copy of Mother’s Passport )first page(

- Copy of Mother’s Passport )last page(

Required Documents:



مقيمي إمارة الشارقة:  •

أن يكون من الناشئة الذكور بعمر 13 إلى 18 عام، ويجوز ضم الناشئ بعمر 12 عام في حال رغبة ولي   .1

أمره بذلك وبعد موافقة ناشئة الشارقة.

إمارة  5 سنوات وفي  المتحدة مع ذويه لمدة ال تقل عن  العربية  أن يكون مقيمًا في دولة اإلمارات   .2

الشارقة تحديدًا.

أن يكون متفوقًا دراسيًا حاصاًل على معدل جيد جدًا أو ما يعادله في آخر شهادة دراسية.  .3

أن يكون الئقًا صحيًا لممارسة األنشطة.  .4

أن يكون حسن السيرة والسلوك ويضيف قيمة من خالل المشاركة مع أقرانه في مراكز ناشئة الشارقة.  .5

أن يجيد التحدث باللغتين العربية واإلنجليزية.  .6

أن تكون له مشاركة فّعالة في األنشطة المدرسية، ويثبت ذلك من خالل رسالة تزكية حديثة صادرة عن   .7

المدرسة المسجل فيها.

أن يكون مبدعًا وصاحب موهبة متميزة يمكن استثمارها في المركز.  .8

أن يلتزم بسياسة التسجيل والقوانين العامة في ناشئة الشارقة.  .9

مقدما  دفعها  ويكون  شهر(،  درهم/   300( مقدارها  شهرية  رسوم  دفع  يتم  الناشئ  قبول  حال  10. في 

للحصول على العضوية*

*تخضع رسوم التسجيل إلى ضريبة القيمة المضافة ومقدارها 15 درهم للشهر الواحد.

شــــروط االنتســـــــاب: 

• Sharjah Residents:

1. Applicant must be male, between 13 and 18 years old. Applicant aged 12  years old may 
join upon the desire of the guardian and the approval of Sharjah Youth.

2. Applicant must have been living with his families in the UAE, specifically in the Emirate of 
Sharjah, for at least 5 years. 

3. Applicant must has an academic average of very good or equivalent as confirmed by a 
recent academic certificate.

4. Applicant must be healthy and physically fit to take part in activities.

5. Applicant must be well behaved. He must also add value through participation with his 
peers in the activities of Sharjah Youth.

6. Applicant must be fluent in Arabic and English.

7. Applicant must be an active participant in school activities. This must be confirmed by a 
recent letter of recommendation issued by applicant’s school. 

8. Applicant must be creative and possess a distinct talent that can be invested in the center.

9. Applicant must abide by Sharjah Youth registration policies and general laws.

10. Once an applicant is accepted, the monthly membership fee of 300 AED must be paid in 
advance*

* Registration fees are subject to VAT of AED 15 per month.

How to Become a Member : 



صورة شخصية رسمية بخلفية بيضاء . 1

صورة جواز السفر . 2

صورة الهوية من األمام. 3

صورة الهوية من الخلف. 4

صورة لإلقامة. 5

نسخة من الشهادة الدراسية. 6

الفحص الطبي . 7

المستندات المطلوبة:

1. Personal Photo with white background

2. - Copy of Passport

3. - Copy of ID )front(

4. - Copy of ID )back(

5. - Visa Copy

6. - Copy of School Certificate

7. - Health State

Required Documents:



فئات بطاقات ِهّمة:

يعتمــد نظــام ترقيــة البطاقــات علــى مجمــوع األميــال التــي يحصــل عليهــا المنتســب لنظــام  •
ــة  ــم الترقي ــة العــام حيــث تت ــال مــع بداي ــم إعــادة ضبــط األمي ــى مــدار العــام، وتت ــة عل ِهّم

باالعتمــاد علــى عــدد األميــال المتراكــم وفــق التالــي: 

www.shjyouth.ae

Himmah@sy.shj.ae

ناشئة واسط
Wasit Youth

ناشئة واسط
Wasit Youth

الفئة الكالسيكية

الفئة الفضية

الفئة الذهبية

من 0 ميل وإلى 1999 ميل

من 2000 ميل وإلى 3999 ميل

من 4000 ميل فما فوق

Membership Categories:

Classic Category

Silver Category

Gold Category

0 to 1999 miles

2000 to 3999 miles

4000 miles and above

ناشئة واسط
Wasit Youth

www.shjyouth.ae

Himmah@sy.shj.ae

ناشئة واسط
Wasit Youth

 • Upgrading membership category depends on total miles earned during the 
year. Miles are reset to zero at the beginning of each year. Upgrades are 
based on accumulated miles as follows: 



في   حال   حصول   المنتسب   من   حاملي   البطاقة   الفضية   والذهبية   على   عدد   أميال   أقل  

 من   فئة  بطاقته   نظراً   لقلة   مشاركاته   وحضوره،   يتم   تغيير   فئة   البطاقة   إلى   فئة   أدنى  

 بحسب   عدد   األميال . 

ــة الكالســيكية  • ــة- الفئ ــي بطاقــة ِهّم ــة البطاقــة: ناشــئ مــن حامل ــال )1(- ترقي مث

حصــل علــى عــدد أميــال 2500 ميــل فــي نهايــة العــام، فــي بدايــة العــام التالــي يتــم 

تصفيــر األميــال وترقيــة البطاقــة للفئــة الفضيــة وهكــذا. 
• 
مثــال )2(- تغييــر فئــة البطاقــة: ناشــئ مــن حاملــي بطاقــة ِهّمــة- الفئــة الذهبيــة،  •

حصــل علــى عــدد أميــال 1500 ميــل فــي نهايــة العــام، فــي بدايــة العــام التالــي يتــم 

تصفيــر األميــال وتخفيــض البطاقــة للفئــة الكالســيكية.

:Examplesأمثلة على ذلك:

In case Silver or Gold members obtain less miles than specified 
for their membership category- due to lack of participation and/or 
attendance- then membership category will be downgraded to a 
lower category according to number of miles.

 • Example)1(- Upgrading Membership: If a youth holding Himmah 
Classic membership collected 2500 miles by the end of the year, then at 
the beginning of the following year, the miles will be reset to zero and the 
membership will be upgraded to Himmah Silver.

 • • Example)2(- Changing Membership Category: If a youth holding 
Himmah Gold membership collected 1500 miles by the end of the year, 
then at the beginning of the following year, tthe miles will be reset to zero 
and the membership will be downgraded to Himmah Classic.



سياسة البطاقات المفقودة:

تصدر   بطاقة   بدل   فاقد   للناشئ   المسجل   في   نظام   ِهّمة   وقد   استلم   بطاقته   سابقاً   ولكن  

 تعّرضت   البطاقة   للفقد   أو   التلف   حينها   يتم   مراجعة   المركز   الذي   صدرت   منه   البطاقة   لمتابعة  

 إجراءات   إصدار   بدل   فاقد خالل يومي عمل.   

إجراءات طلب البطاقة:

تحديث المستندات )نسخة من صورة الهوية ونسخة من صورة جواز السفر  •

وصورة شخصية(

توضيح أسباب الفقد أو التلف •

يتم حسم النقاط التالية على البطاقة في حال ثبوت اإلهمال:

الفئة الكالسيكية: 50 نقطة •

الفئة الفضية: 100 نقطة •

الفئة الذهبية: 150 نقطة •

Lost Card Policy:

 • Update documents at Sharjah Youth )copy of ID, copy of 
passport and personal photo(.

 • Explain reason for loss or damage.

Card Replacement Application Procedure:

 • Classic: 50 points

 • Silver: 100 points

 • Gold: 150 points

A new Himmah card can be issued to replace a lost or damaged Himmah 
card. The youth who lost the card needs to visit the center where the card 
was first issued to request a replacement card, and follow-up at the same 
centers within two working days.

If negligence is proved, points will be deducted as the following:



تصنيف النقاط:

Pull the sheet قم بسحب الورقة

Points Calculation:







جهاز احتساب نقاط ِهّمة:

األجهزة الثابتة: هي أجهزة مخصصة الحتساب نقاط الحضور اليومي  •
ومتواجدة في مراكزنا الثمانية.

• 
في  • تنظم  التي  للفعاليات  مخصصة  أجهزة  هي  المتحركة:  األجهزة 

المركز أو خارجه ويتم استعمالها من قبل المشرفين على النشاط في 
المركز.

 Points Calculation Device:

• Fixed Devices: Specialized and dedicated devices for 
calculating points for daily attendance. These are located at 
our eight centers.

• Mobile Devices: Dedicated to events organized at the 
center or out of the center, which are operated by activity 
supervisors at the center.



متابعة نظام النقاط:

• الموقع اإللكتروني: 

الشخصي  الملف  على  االطالع  ِهّمة  والوالء  العضوية  نظام  للمنتسب في  يمكن 
الموقع  زيارة  طريق  عن  واستبدالها  به  الخاصة  الوالء  نقاط  لمتابعة  به  الخاص 
فرصة  للعضو  اإللكتروني  الموقع  يوفر  كما   ،www.shjyouth.ae اإللكتروني 
االطالع على أخبار ناشئة الشارقة وعلى البرامج واألنشطة المقدمة في مراكز ناشئة 

الشارقة.

• التطبيق الذكي:

يمكن استخدام التطبيق الذكي الخاص بناشئة الشارقة Sharjah Youth لالطالع 
على الملف الشخصي الخاص بالعضو لمتابعة عدد نقاط الوالء الخاصة به واستبدالها 
عن طريق التطبيق كما يوفر التطبيق فرصة للعضو وأولياء األمور لإلطالع على أخبار 

ناشئة الشارقة وعلى البرامج واألنشطة المقدمة في مراكز ناشئة الشارقة.

يمكن للمنتسب االطالع على نقاط ِهّمة الخاصة به واستبدالها والحصول على 
معلومات حضوره للمركز وغيرها الكثير عن طريق:

Monitoring points:

 • Website:

Members of Himmah Membership and Loyalty Program can view their 
profiles to monitor their loyalty points and redeem them by visiting 
www.shjyouth.ae The website also provides an opportunity for members 
to view Sharjah Youth news, and learn about programs and activities 
offered at Sharjah Youth Centers. 

 • Smart App:

Members can use Sharjah Youth App to view their profiles, monitor 
loyalty points and redeem them. The App also provides an opportunity for 
members and their parents to view Sharjah Youth news, and learn about 
programs and activities offered at Sharjah Youth centers.

Members can view their Himmah points, redeem them, obtain 
information on attendance and other details through:



 كيفية الحصول
على

 اسم المستخدم 
وكلمة المرور

How to Obtain a
 Username and 

Password?



 استالم بطاقة ِهّمة حيث ستكون البيانات مرفقة مع البطاقة. •

 التواصل مع المركز مباشرة للحصول على البيانات من جديد. •

يمكن للعضو الحصول على اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور عن طريق:

الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور:

Members can obtain their username and password by:

 • Receiving their Himmah cards which will have the relevant 
information. 

 • Contact the center to request this information. 

Obtaining Username and Password:



هدايا ِهّمة

Himmah 
Gifts



هدايا ِهّمة:

Pull the sheet قم بسحب الورقة

Himmah Gifts:












