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تاريخ التعديالت
تفاصيل الوثيقة
وصف الوثيقة دليل خدمات الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
رقم نسخة الوثيقة 2.7
تاري خ التعديل

المسؤول عن التعديل

وصف التعديالت

 19يونيو 2014

فريق هيئة اإلمارات للهوية

تعديل متطلبات الخدمات وإجراء مراجعة عامة عىل قائمة الخدمات

 14يوليو 2014

فريق هيئة اإلمارات للهوية

إضافة صفحة باقة الخدمات وتحديث صفحة خصائص الخدمات

 6أغسطس 2014

فريق هيئة اإلمارات للهوية

قسم موسوعة خدمات
عرض الملف عىل كاتب الهيئة المحرر للقيام بالتنقيح وإضافة
ي
المؤسسات وقائمة خدمات المؤسسات

 26أكتوبر 2014

فريق هيئة اإلمارات للهوية

مرسد المصطلحات وإجراءات ادارة الشكاوى وفئات اإلعفاء

 15مارس 2015

فريق هيئة اإلمارات للهوية

 01مارس 2016

فريق هيئة اإلمارات للهوية

 08أغسطس 2016

فريق هيئة اإلمارات للهوية

غياث  ،2و مكتب سويحان و مركز السطوة الملحق
تم التعديل إزالة مراكز دبا الفجية ،و مركز ي
الوقاث
بالطب
ي

 15مايو 2017

فريق هيئة اإلمارات للهوية

ن
المتعاملي و تعديل المسم إىل معادلة السعادة  ،تحديث
التحديث عىل ميثاق خدمة
قنوات الخدمة وأرقام الهواتف للمراكز مع اضافة مركز أم هرير و الشهامة ،التحديث عىل
ر
العاشة من دليل الخدمات
قائمة خدمات األفراد بما يتوافق مع النسخة

2017أغسطس

فريق الهيئة االتحادية للهوية و
الجنسية

فباير 2018
ر

فريق الهيئة االتحادية للهوية و
الجنسية

نوفمب 2019
ر
فباير 2020
ر
مايو 2020
مايو 2021

فريق الهيئة االتحادية للهوية و
الجنسية
فريق الهيئة االتحادية للهوية و
الجنسية
فريق الهيئة االتحادية للهوية و
الجنسية
فريق الهيئة االتحادية للهوية و
الجنسية

ن
الخليجيي تعميم رقم ( )1لسنة  2015كتاب
تم التعديل عىل سياسات وإجراءات تسجيل
رقم ـه  00/88/50/تم إلغاء العمل بعقود اإليجار ى
حت لو كانت مصدقة من الجهات المعنية
.
تم تعديل عىل ساعات عمل المراكز الرئيسية ومكاتب الخدمة بناء عىل كتاب رقم
و 02/02/99/02/لموضوع التنظيم الجديد لساعات عمل مراكز ومكاتب الخدمة التابعة
للهيئة.

تعديل الدليل من حيث التصميم و البيانات المدرجة
ً
تعديل عىل المحتويات الدليل و اعادة تصميم بطاقات الخدمة وفقا لقائمة الخدمات
المحدثة
مراجعة وتعديل بطاقة الخدمة حسب الهيكل الجديد للهيئة االتحادية للهوية والجنسية و
خدماتها
مراجعة وتعديل بطاقة الخدمة
مراجعة وتعديل بطاقة الخدمة – إصدار جواز سفر بدل فاقد تالف
ن
المتعاملي
مراجعة بطاقات الخدمة و بيانات مراكز سعادة
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لمحة عن دليل خدمات الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
المقدمة
المتعاملي من خالل االستماع إىل آرائهم ى
ىن
ن
واقياحاتهم ن يف
تليم الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية بالعمل بشكل مستمر عىل تعزيز تجربة
ن
ن
المتعاملي التواصل الدائم معها عن طريق
تحسي جودة الخدمات وكفاءتها ونوعيتها حيث تتيح لكافة مختلف فئات
سبيل تطوير و
قنوات التواصل المخصصة لذلك.
ً
ً
العالم لتصنيف الخدمات بحيث
أصدرت الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية دليال لخدماتها مصمم وفقا لمتطلبات برنامج نظام النجوم
ي
ى
الت يحتاجها المتعامل عند الرغبة ن يف الحصول عىل أي من خدماتها سواء كان ذلك ن يف قطاع الهوية وجوازات السفر أو
يشمل المعلومات ي
الت تقدمها الهيئة ر
ى
ويرسح المتطلبات والخطوات الالزمة
قطاع شؤون األجانب والمنافذ حيث يصف هذا الدليل مجموعة الخدمات ي
للحصول عليها.
ً
ى
ى
والت تنبثق من سعيها الدائم لضمان ثقة متعامليها وتعزيز رشاكتها مع
ويمثل هذا الدليل
تجسيدا السياتيجية الخدمات الخاصة ن بالهيئة ي
ن
ن
القطاعي العام والخاص يف بيئة يسودها االبتكار والريادة يف إطالق وتنفيذ المشاري ع .وقد تم تطوير هذا الدليل لضمان تقديم مستوى
ً
ً
متطور من الخدمات وليكون مرجعا شامال حولها .
وتهدف الهيئة إىل أداء دور ن
ممي وفاعل ن يف التنمية المستدامة والنمو االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تطوير قاعدة
ن
ن
ى
اتيج واتخاذ القرار وبما يساهم بفعالية يف االرتقاء بدولة اإلمارات
بيانات دقيقة تعمل عىل دعم الحكومة يف عمليات التخطيط االسي ي
ى
الت تستحقها ن
بي دول العالم المتقدمة.
العربية المتحدة إىل المكانة ي
ً
ن
ىن
ى
الت تقدمها لمتعامليها ،وتعزيزا لهذا االل ى نيام
وتليم الهيئة
بالسع الدائم والحثيث باالستمرار يف تعزيز جودة الخدمات وتعظيم الفوائد ي
ي
ى
ى
فقد تضمنت اسياتيجية الهيئة االتحادية للهوية والجنسية عدة اهداف تتمحور حول مبدأ الكفاءة الحكومية والي ن
ن
المتعاملي.
كي عىل

عن الهيئة
ّ
للهوية" بموجب المرسوم بقانون
تأسست الهيئة بتاري خ  15شعبان 1425ه الموافق  29سبتمي 2004م تحت اسم "هيئة اإلمارات
ن
السكاث وبطاقة الهوية" ،الذي تضمن تسجيل البيانات الشخصية والحيوية لكافة
اتحادي رقم ( )2لسنة  2004إلنشاء "برنامج السجل
ي
السكان بالدولة وحفظها عىل قواعد ى
ّ
إلكيونية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،وإصدار بطاقة الهوية لكل فرد يتم تسجيله بحيث تحتوي
ّ
ى
الهوية وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة عىل رشيحة إلكيونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات.
عىل رقم

واختصت الهيئة منذ تأسيسها بتقديم خدمات تعريف وتأكيد هويات األفراد للجهات الحكومية االتحادية والداخلية وأي جهات أخرى
وتحديد الوسائل المتبعة ن يف ذلك وقد منحها القانون لهذا الغرض الحق ن يف طلب البيانات والمعلومات الالزمة من الجهات المختصة ن يف
الدولة لخدمة أهدافها .وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم  3لسنة  2017ليشكل انعطافه ّ
مهمة وكبية ن يف مسية عمل الهيئة بعد أن تقرر
ّ
ّ
ّ
ه شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول
تحويلها إىل "الهيئة االتحادية للهوية والجنسية" وإضافة اختصاصات جديدة إىل نمهامها ي
وإقامة األجانب ن يف الدولة ونقل االختصاصات والصالحيات المقررة لوزارة الداخلية يف هذا المجال إليها.
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استراتيجية الهيئة االتحادية للهوية والجنسية
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معادلة السعادة المتعاملين
بناء عىل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دث ى
ً
بالي ن
كي عىل
ي
ن
ن
الوطت للسعادة واإليجابية بأن أن تكون السعادة أسلوب حياة والهدف األسم للعمل
سعادة
المتعاملي ،ولتحقيق رسالة الينامج ى ي
ن
ن
ن
ن
الحكوم يف الدولة ،سعت الهيئة بتطبيق واالليام ب“معادلة إسعاد المتعاملي” .وتهدف هذه المعادلة إىل اسعاد المتعاملي لضمان
ي
ن
ن
المتعاملي.
تقديم خدمات
متمية تفوق توقعات
المتعاملي دور ى ن
ن
يصف "ميثاق" معادلة إسعاد
واليامات كل من األطراف الثالثة (الموظف ،الجهة ،والمتعامل) ن يف تحقيق هدف إسعاد
المتعاملي حيث يبادر موظف إسعاد المتعامل نحو رفع مستوى سعادة المتعامل من خالل أسلوب تعامل ن
ن
إيجاث ،من
وسلوك
مهت
ي
ي
ن
ن
خالل بيئة عمل هيأتها الهيئة من خالل تطوير أنظمة مؤسسية واتباع أسس مهنية يف إسعاد المتعاملي وتقديم الخدمة ،والمتعامل
اإليجاث المتعاون ن يف تعامالته مع الحكومة.
ي
ن
وتهدف المعادلة اىل تحقيق سعادة
المتعاملي عي
ن
ن
ى
ن
الت من شأنها إذا ما طبقت أن تساهم يف إسعاد المتعامل
والسلوكيات
بالعنارص
المتعاملي
موظف سعادة
 توعية
ي
ي
ى
الت تمكنها من تقديم خدمات استباقية تسعد المتعامل
 تطوير أنظمة مؤسسية لتوفي بيئة العمل والممكنات ي
ً
ن
المتعاملي المتوقعة من الموظف والجهة ومنه شخصيا
 توعية المتعامل حول معايي سعادة
 توفي معلومات االتصال ن
ن
الضورية وتوفي آلية لجمع أراء المتعاملي ومالحظاتهم
 تعزيز كفاءة وفعالية الخدمة عي
 تعميم المعايي الموحدة إلسعاد المتعاملينن
المتعاملي
 توفي أداة لقياس األداء والمتابعة تركز عىل نتائج إسعادن
ن
ن
المتعاملي بتقديم
المتعاملي بإسعاد
المتمية “نتعهد بإسعادك” يتعهد موظفو سعادة
 .1موظف فخور بتقديم الخدمة
ن
ن
إيجاث:
مهت وسلوك
ي
خدمات متمية من شأنها إسعادهم من خالل أسلوب تعامل ي











ى
اليحيب بابتسامة.
ن
متمي.
أوىل
انطباع ي
ى
االحيام واللباقة.
اإلنصات الجيد.
ن
المهنية والمبادرة يف تقديم العون.
التفهم والمراعاة.
اإليجابية.
االبتكار ن يف تقديم الخدمة.
ن
التفاث ن يف إسعاد المتعامل.
ي
تقديم تجربة مبهرة للمتعامل.

ن
ن
ن
بالتفاث ن يف إسعاد
 .2جهة متفانية ن يف إسعاد
المتعاملي من خالل العمل بروح
المتعاملي "نعمل إلسعادك" تتعهد الهيئة
ي
ن
ن
المتعاملي
الفريق الواحد نحو توظيف كافة الممكنات واألنظمة المؤسسية يف سبيل إسعاد






توفي بيئة مضيافة تعزز ثقافة السعادة واإليجابية.
تقديم خدمة شيعة ومبسطة.
ضمان الخاصية الفردية ن يف تجربة المتعامل.
توفي الخدمة بما يضمن راحة المتعامل.
تقديم الخدمة بما يضمن العدالة والمساواة.
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إبهار المتعامل بتقديم خدمات تفوق توقعاته.
اإلنصات إىل صوت المتعامل.
رإشاك المتعامل ن يف تطوير الخدمات.
اإلبتكار المستدام ن يف تقديم الخدمات المستقبلية.
العمل بروح الفريق الواحد إلسعاد المتعامل.

ن
ن
المتعاملي من خالل تطبيق المتعامل
المتعاملي بإسعاد
إيجاث ومبادر " ساعدنا إلسعادك" يتعهد موظفو سعادة
 .3متعامل
ي
اإليجاث
ي






توفي معلومات ومستندات صحيحة ومحدثة.
تقديم مالحظات بناءة ى
واقياحات مبتكرة وإيجابية.
المشاركة ن يف تصميم الخدمة.
ر
استرساف مستقبل الخدمات.
المساهمة ن يف
مشاركة التجربة السعيدة واإليجابية مع الغي.

فئات المتعاملين
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قنوات التواصل
توفر الهيئة االتحادية للهوية والجنسية  16قناة للتواصل
ن
المتعاملي منها قنوات إلنجاز المعامالت واالستفسار
مع
وتقديم الشكاوى وتشمل هذه القنوات قنوات ذاتية
وه
وقنوات غي ذاتية ي

مركز االتصال

ن
المتعاملي
مراكز سعادة

الموقع
االلكي ن
ى
وث
ي

التواصل مع المدير
العام

ى ن
وث
الموقع االلكي ي

اسأل حمد

وسائل التواصل
االجتماع
ي

600522222 /
متوفر24/7

الرسم
حسب اوقات الدوام
ي

متوفر 24/7

من خالل الموقع
ى ن
وث
االلكي ي

www.ica.gov.ae
 /متوفر24/7

من خالل الموقع
ى
االلكيو ن يث

ICAUAE
متوفر24/7
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باقات الخدمة
ً
ً
ى
الت قد يحتاجونها
إدراكا من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية الحتياجات متعامليها وحرصا منها عىل مساعدتهم عىل إيجاد الخدمات ي
ن
للمتعاملي.
من المؤسسات الحكومية األخرى ،تم تجميع هذه الخدمات ضمن باقات مرتبطة بدورة الحياة الخدمية
هناك ثالث باقات خدمية رئيسية للخدمات تتقاطع فيها خدمات الهيئة مع خدمات المؤسسات الحكومية األخرى
أ .استقبال المواليد الجدد
ب .الوصول إىل دولة اإلمارات العربية المتحدة
ج .مغادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة

استقبال المواليد الجدد
المتعاملي الذين يرزقون بمواليد جدد نف دولة اإلمارات العربية المتحدة الوفاء بعدد من ى ن
ن
االليامات والحصول عىل عدد من
يتوقع من
ي
ن
.
الخدمات من الهيئة وغيها من المؤسسات الحكومية حيث يتعي عىل المتعامل إصدار شهادة ميالد للمولود الجديد من وزارة الصحة
ن
ن
(للمقيمي /مواط ن يت دول
(للمواطني) أو من سفارة البلد الذي يحمل جنسيته
والحصول عىل جواز سفر إما من اإلدارة العامة للجنسية
مجلس التعاون) وذلك قبل التقدم إىل الهيئة االتحادية للهوية والجنسية للحصول عىل بطاقة هوية للمولود.

**رحلة المتعامل

ن
**
ى
الت تقدمها المؤسسات الحكومية األخرى المدرجة يف باقات الخدمات خدمات شاملة .حيث يتحمل المتعاملون مسؤولية التنسيق مع المؤسسات
ال تعد الخدمات ي
ن
ى
الت يحتاجونها .ورغم عدم ادخار الهيئة االتحادية للهوية والجنسية ألي جهد يف سبيل ضمان صحة المراجع إىل المؤسسات األخرى ،ال
المعنية للتأكد من الخدمات ي
ى
الت تقدمها الجهات األخرى.
تتحمل أية مسؤولية عن الخدمات ي
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الوصول إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة
ى
ن
ويشيط عىل الوافدين
الخليج
لمواطت دول مجلس التعاون
ال تقدم باقات الخدمات المتعلقة بالوصول إىل دولة اإلمارات العربية إال
ي
ي
ن
الصج من وزارة الصحة قبل تقدمهم بطلب
الحصول عىل تضي ح دخول إىل الدولة من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية وبطاقة التأمي
ي
للحصول عىل بطاقة الهوية .حيث يتم إصدار بطاقة الهوية للوافد بعد صدور اإلقامة.

رحلة المتعامل

مغادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة
للمقيمي الذين ى ن
ن
يعيمون إلغاء إقامتهم ،إذ يجب عليهم إلغاء تضي ح إقامتهم لدى الهيئة قبل مغادرة
ال تقدم باقات خدمات المغادرة إال
تلقاث دون الحاجة التخاذ اجراء من قبل المتعامل فور الغاء اإلقامة.
الدولة وسيتم إلغاء بطاقة الهوية الخاصة بالمتعامل بشكل
ي

رحلة المتعامل
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بطاقات الخدمات
فهرس المصطلحات
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خدمات اإلدارة العامة للهوية
تقدم الهيئة االتحادية للهوية والجنسية – قطاع الهوية عدد من الخدمات لمتعامليها سيتم التطرق إليها من خالل هذه الدليل وباب
خدمات اإلدارة العامة للهوية.
م

الخدمات
الرئيسية

1

خدمات بطاقة
الهوية

م

قائمة الخدمات

تصنيف
الخدمة

الت تقدم
الجهة ي
لها الخدمة

1

إصدار بطاقة هوية مواطن

فرعية

G2C

2

إصدار بطاقة هوية وافد  /مقيم

فرعية

G2C

3

إصدار بطاقة هوية مواطنو دول مجلس التعاون
الخليج
ي

فرعية

G2C

4

تجديد بطاقة هوية مواطن

تكميلية

G2C

5

تجديد بطاقة هوية وافد  /مقيم

تكميلية

G2C

6

تجديد بطاقة هوية مواطنو دول مجلس التعاون
الخليج
ي

تكميلية

G2C

7

اصدار بطاقة هوية بدل فاقد /بدل تالف

تكميلية

G2C

8

تحديث بيانات

تكميلية

G2C

9

ى
اسيداد الرسوم

تكميلية

G2C

10

تقديم طلب االعفاء من رسوم التأخي

تكميلية

G2C
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إصدار بطاقة
بطاقة تعريف الخدمة
رمزالخدمة

377-04-001-000

إصدار بطاقة هوية

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل
.1
.2

.3
الوثائق

.4

قنوات تواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

هي خدمة يتم بموجبها إصدار بطاقة هوية ألول مرة للفرد الذي لم يسبق له التسجيل أو اصدار رقم
هوية.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة" :باقة مبروك ما ياك
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 5أيام عمل
24 / 7
 5أيام عمل
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 24ساعة
انتظار 10د  /خدمة 9د
حسب ساعات العمل املعتمدة
 5أيام عمل
حسب ساعات العمل املعتمدة
 .1الخدمة إلزامية للفئات التالية :املواطنين اإلماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي
والوافدين واملقيمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .2لفئة املقيمين يشترط وجود إقامة سارية مرتبطة بطلب اصدار بطاقة الهوية.
 .3يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من بصمة ،صورة) خالل املدة
املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
 .4يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.
فئة املقيمين :يقتصر ارتباط خدمة إصدار بطاقة هوية بخدمة إصدار تصريح إقامة.
فئة املواليد املواطنين :هي الفئة املستفيدة من باقة مبروك ما ياك دون غيرها.
فئة مواطني دول مجلس التعاون :تقتصر الخدمة على من لديهم أحد االثباتات التالية :سكن/
استثمار/عمل/دراسة في الدولة.
إنشاء رقم تعريفي (رقم الهوية) وإصدار بطاقة هوية ألول مرة.
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)
املستفيد  /الكفيل  /جهة العمل  /رب االسرة

مواطن
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم)
بخلفية بيضاء ملن هم دون 15سنة.
أصل شهادة امليالد ،جواز سفر أحد
الوالدين او بطاقة الهوية االماراتية ملن
هم دون  15سنة.
تقرير طبي ساري املفعول صادر من وزارة
الصحة أو هيئات الصحة في اإلمارات أو
بطاقة أصحاب الهمم سارية املفعول
إلعفاء أصحاب الهمم من رسوم اإلصدار
وغرامة التأخير.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب
عن املتعامل في حالة عدم حضور
صاحب الشأن وتقديم الطلب من قبل
الغير

متطلبات الحصول على الخدمة
مواطن دول مجلس التعاون
 .1جواز السفر ساري املفعول
 .2بطاقة ّ
الهوية الخليجية سارية ملن هم أكبر من21
سنة أو ألحد الوالدين ملن هم دون 21سنة.
 .3صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم) بخلفية بيضاء
ملن هم دون  15سنة.
 .4أصل شهادة امليالد ،جواز سفر أحد الوالدين او
بطاقة الهوية االماراتية ملن هم دون  15سنة.
 .5أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب عن
املتعامل في حالة عدم حضور صاحب الشأن وتقديم
الطلب من قبل الغير
 .6إبراز إحدى الوثائق املوضحة أدناه إلثبات اإلقامة
داخل الدولة:
 أصل مستند إثبات صلة القرابة بمواطن حتىالدرجة الثالثة مثل خالصة القيد -شهادة امليالد-
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.1
.2

.3
.4

.5

روابط مهمة

مقيم
جواز السفر ساري املفعول.
تصريح إصدار إقامة سارية املفعول أو
أصل إقامة قيد إجراءات التجديد أو
إقامة سارية املفعول ملن لم يقم
بإصدار بطاقة الهوية عند إصدار
اإلقامة.
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم)
بخلفية بيضاء ملن هم دون  15سنة.
أصل شهادة امليالد ،جواز سفر أحد
الوالدين او بطاقة الهوية االماراتية ملن
هم دون  15سنة.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي
ينوب عن املتعامل في حالة عدم
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مواطن

فئة املتعامل



إصدار بطاقة هوية ملدة  10سنوات للمواطنين تقتصر على من هم أصغر من  5سنوات ومن هم أكبر من  15سنة.



يعفى أصحاب الهمم واملستفيدين من الضمان االجتماعي من رسوم إصدار بطاقة هوية فقط.



تترتب غرامة مالية على املتعاملين من فئة املواليد عند تأخرهم في تقديم طلب الحصول على الهوية أكثر من 120يوما من تاريخ الوالدة مقدارها
20درهم إمارتي عن كل يوم تأخير وبحد أقص ى 1000درهم ويمكن للمتعاملين الذين تنطبق عليهم شروط وأحكام خدمة اإلعفاء من رسوم التأخير
اإلدارية التقدم بطلب خدمة اإلعفاء.



يعفى رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات الدولية املوجودة داخل الدولة من رسوم إصدار بطاقة الهوية.

مالحظات

الرسوم

متطلبات الحصول على الخدمة
مواطن دول مجلس التعاون
عقد الزواج .وما في حكمها ،باإلضافة إلى أصل
الوثائق الثبوتية للمواطن (خالصة القيد – جواز
السفر -بطاقة الهوية(
 أصل الرخصة التجارية سارية الصالحية. أصل ملكية عقار سكني أو تجاري. أصل شهادة استمرارية دراسة من أحد املدارسأو الكليات أو الجامعات املعتمدة في الدولة.
 أصل شهادة عمل صادرة من إحدى املؤسساتالحكومية في الدولة بالنسبة للعاملين في القطاع
الحكومي .
 عقد عمل مصدق من وزارة التوطين واملواردالبشرية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
 إثبات إقامة املتعامل بالنسبة لألبناء بإحدىالوثائق املوضحة أعاله العائدة له أو ألحد
الوالدين أو العكس.
 ابراز شهادة من املنشأة اإلصالحية والعقابية ملنيقض ى عقوبته بموجب حكم قضائي صادر
بحقه.

مقيم
حضور صاحب الشأن وتقديم الطلب
من قبل الغير

تترتب غرامة مالية على املتعاملين من فئة املقيمين عند تأخرهم في تقديم طلب الحصول على الهوية ألول مرة من بعد  30يوما من تاريخ صدور اإلقامة

مقدارها 20درهم إمارتي عن كل يوم تأخير وبحد أقص ى 1000درهم ويمكن للمتعاملين الذين تنطبق عليهم شروط وأحكام خدمة اإلعفاء من رسوم
التأخير اإلدارية التقدم بطلب خدمة اإلعفاء
100درهم :رسوم إصدار لكل سنة (حسب
100درهم :رسوم إصدار بطاقة لخمس سنوات.
100درهم :رسوم إصدار بطاقة لخمس سنوات.
فترة سريان اإلقامة)
200درهم :رسوم إصدار بطاقة لعشر سنوات.
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم بمراكز سعادة
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم
املتعاملين
بمراكز سعادة املتعاملين
بمراكز سعادة املتعاملين

الرسوم القابلة
لالسترجاع

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
مراحل الحصول على الخدمة

الحصول على معلومات الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

التواصل خالل سير االجراءات

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف خدمة
املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)
ال ينطبق

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

مكاتب الطباعة

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف مكتب
الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
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استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

الحصول على الخدمة

من خالل مركز سعادة املتعاملين

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

تجديد بطاقة هوية
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

377-04-001-000

تجديد بطاقة هوية

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل
.1
.2
.3
الوثائق
.4

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد بطاقة هوية املنتهية.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار بطاقة هوية
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة":
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 5أيام عمل
24 / 7
 5أيام عمل
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 24ساعة
انتظار 10د  /خدمة 9د
حسب ساعات العمل املعتمدة
 5أيام عمل
حسب ساعات العمل املعتمدة
 .1لفئة املقيمين يشترط وجود إقامة سارية مرتبطة بطلب تجديد بطاقة الهوية.
 .2يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من بصمة ،صورة) خالل املدة
املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
 .3يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.
قبول
الطلب في حال كان خارج الدولة.
يجب ان يكون صاحب بطاقة الهوية متواجد في الدولة ال يتم
فئة مواطني دول مجلس التعاون :تقتصر الخدمة على من لديهم أحد االثباتات التالية :سكن/
استثمار/عمل/دراسة في الدولة.
بطاقة هوية مجددة.
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
دول
(مواطن ،مواطن مجلس التعاون ،املقيم)
املستفيد  /الكفيل  /جهة العمل  /رب االسرة

مواطن
أصل بطاقة الهوية املنتهية أو صورة عنها
أو بياناتها
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم)
بخلفية بيضاء ملن هم دون 15سنة.
أصل شهادة امليالد ،جواز سفر أحد
الوالدين او بطاقة الهوية االماراتية ملن
هم دون  15سنة.
تقرير طبي ساري املفعول صادر من وزارة
الصحة أو هيئات الصحة في اإلمارات أو
بطاقة أصحاب الهمم سارية املفعول
إلعفاء أصحاب الهمم من رسوم اإلصدار
وغرامة التأخير.

متطلبات الحصول على الخدمة
مواطن دول مجلس التعاون
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

أصل بطاقة الهوية املنتهية أو صورة عنها أو بياناتها
جواز السفر ساري املفعول
بطاقة ّ
الهوية الخليجية سارية ملن هم أكبر من21
سنة أو ألحد الوالدين ملن هم دون 21سنة.
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم) بخلفية
بيضاء ملن هم دون  15سنة.
أصل شهادة امليالد ،جواز سفر أحد الوالدين او
بطاقة الهوية االماراتية ملن هم دون  15سنة.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب عن
املتعامل في حالة عدم حضور صاحب الشأن
وتقديم الطلب من قبل الغير
إبراز إحدى الوثائق املوضحة أدناه إلثبات اإلقامة
داخل الدولة:

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

.1
.2
.3

.4
.5

مقيم
أصل بطاقة الهوية املنتهية أو صورة
عنها أو بياناتها.
جواز السفر ساري املفعول.
تصريح إصدار إقامة سارية املفعول أو
أصل إقامة قيد إجراءات التجديد أو
إقامة سارية املفعول ملن لم يقم
بإصدار بطاقة الهوية عند إصدار
اإلقامة.
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم)
بخلفية بيضاء ملن هم دون  15سنة.
أصل شهادة امليالد ،جواز سفر أحد
الوالدين او بطاقة الهوية االماراتية ملن
هم دون  15سنة.
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فئة املتعامل
.5

مالحظات

الرسوم

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مواطن
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب
عن املتعامل في حالة عدم حضور
صاحب الشأن وتقديم الطلب من قبل
الغير

متطلبات الحصول على الخدمة
مواطن دول مجلس التعاون
 .8أصل مستند إثبات صلة القرابة بمواطن حتى
الدرجة الثالثة مثل خالصة القيد -شهادة امليالد-
عقد الزواج .وما في حكمها ،باإلضافة إلى أصل
الوثائق الثبوتية للمواطن (خالصة القيد – جواز
السفر -بطاقة الهوية(
 .9أصل الرخصة التجارية سارية الصالحية.
 .10أصل ملكية عقار سكني أو تجاري.
 .11أصل شهادة استمرارية دراسة من أحد املدارس أو
الكليات أو الجامعات املعتمدة في الدولة.
 .12أصل شهادة عمل صادرة من إحدى املؤسسات
الحكومية في الدولة بالنسبة للعاملين في القطاع
الحكومي .
 .13عقد عمل مصدق من وزارة التوطين واملوارد
البشرية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
 .14إثبات إقامة املتعامل بالنسبة لألبناء بإحدى الوثائق
املوضحة أعاله العائدة له أو ألحد الوالدين أو
العكس.
 .15ابراز شهادة من املنشأة اإلصالحية والعقابية ملن
يقض ى عقوبته بموجب حكم قضائي صادر بحقه.



إصدار بطاقة هوية ملدة  10سنوات تقتصر على من هم أصغر من  5سنوات و من هم أكبر من  15سنة.



يعفى أصحاب الهمم و املستفيدين من الضمان االجتماعي من رسوم إصدار بطاقة هوية فقط.



يعفى أصحاب الهمم من رسوم إصدار بطاقة الهوية .

.6

مقيم
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي
ينوب عن املتعامل في حالة عدم
حضور صاحب الشأن وتقديم الطلب
من قبل الغير

يعفى رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و املنظمات الدولية املوجودة داخل الدولة من رسوم إصدار بطاقة الهوية.

ً
تترتب غرامة مالية على املتعاملين املتأخرين في تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بعد مض ي  30يوما على انتهاء صالحيتها مقدارها 20درهم إمارتي عن كل يوم

تأخير وبحد أقص ى 1000درهم ويمكن للمتعاملين الذين تنطبق عليهم شروط وأحكام خدمة اإلعفاء من رسوم التأخير اإلدارية التقدم بطلب خدمة
االعفاء.
100درهم :رسوم إصدار لكل سنة (حسب فترة
100درهم :رسوم إصدار بطاقة لخمس سنوات.
100درهم :رسوم إصدار بطاقة لخمس سنوات.
سريان اإلقامة)
200درهم :رسوم إصدار بطاقة لعشر سنوات.
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم بمراكز سعادة
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم
املتعاملين
بمراكز سعادة املتعاملين
بمراكز سعادة املتعاملين
ال ينطبق

الحصول على معلومات الخدمة

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

ال ينطبق

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

التواصل خالل سير االجراءات

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي
واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)
ال ينطبق

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد منقبل الهيئة.
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف
مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتبالطباعة (ان وجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
 /تطورات الطلب
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استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

الحصول على الخدمة

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة
املختارة من قبل املتعامل (بريد إلكتروني،
مكاتب بريد االمارات ،توصيل للعنوان
املحدد)

من خالل مركز سعادة املتعاملين

إصدار بطاقة هوية بدل تالف  /فاقد
رمز الخدمة

بطاقة تعريف الخدمة
377-04-001-002

اسم الخدمة

اصدار بطاقة هوية بدل فاقد  /بدل تالف

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل

الوثائق

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمة يتم بموجبها طلب اصدار بطاقة هوية بدل تالف أو فاقد في حال فقدان أو تلف بطاقة الهوية
بنفس صالحية بطاقة الهوية التالفة أو الضائعة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار/تجديد بطاقة هوية
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة" :دخول………………………….
 ال
 ضبطية
إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 5أيام عمل
24 / 7
 5أيام عمل
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 24ساعة
انتظار 10د  /خدمة 9د
حسب ساعات العمل املعتمدة
 5أيام عمل
حسب ساعات العمل املعتمدة
 .1يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من بصمة ،صورة) خالل املدة
املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
 .2يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.
يجب ان يكون صاحب بطاقة الهوية متواجد في الدولة ال يتم قبول الطلب في حال كان خارج الدولة.
بطاقة هوية بدل التالفه/الضائعه
مقدم الطلب
املستفيد  /الكفيل  /جهة العمل  /رب االسرة

املستفيد من الخدمة
(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)

متطلبات الحصول على الخدمة
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي

مواطن
بيانات بطاقة الهوية أو صورة عن بطاقة الهوية
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم) بخلفية
بيضاء (ملن هم أصغر من  15سنة و كبار
املواطنين و أصحاب الهمم ممن هم غير قادرين
على الوصول ملراكز الخدمة وتتوفر لديهم التقارير
الطبية )
أصل شهادة امليالد ملن هم أصغر من  15سنة.
جواز سفر أحد الوالدين او بطاقة الهوية
االماراتية(أصغر من  15سنة )
شهادة الضمان االجتماعي مصدقة من وزارة تنمية
املجتمع (للمستفيدين من الضمان االجتماعي)
ليتم إعفائهم من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
تقرير طبي ساري املفعول صادر من وزارة الصحة
أو هيئات الصحة في اإلمارات ليتم إعفاء أصحاب

بيانات بطاقة الهوية أو صورة عن بطاقة
أصل جواز السفر ساري املفعول
أصل بطاقة ّ
الهوية الخليجية للمتعامل سارية
الصالحية ملن هم أكبر من 21سنة أو ألحد الوالدين
ملن هم أصغر من 21سنة.
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم) بخلفية
بيضاء ملن هم أصغر من  15سنة و لكبار السن و
أصحاب الهمم الذين ال تسمح حالتهم الصحية
الوصول ملراكز الخدمة و لديهم تقارير طبية تثبت
ذلك.
أصل شهادة امليالد ملن هم أصغر من  15سنة.
جواز سفر أحد الوالدين او بطاقة الهوية
االماراتية(أصغر من  15سنة )

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

مقيمين  /وافدين
بيانات بطاقة الهوية أو صورة عن بطاقة
أصل جواز السفر ساري املفعول.
أصل اإلقامة الصادرة.
صورة شخصية بحجم ( 3.5×4.5سم) بخلفية
بيضاء ملن هم أصغر من  15سنة و لكبار
السن و أصحاب الهمم الذين ال تسمح حالتهم
الصحية الوصول ملراكز الخدمة و لديهم
تقارير طبية تثبت ذلك.
شهادة امليالد األصلية ملن هم أصغر من 15
سنة .
جواز سفر أحد الوالدين او بطاقة الهوية
االماراتية(أصغر من  15سنة )
أصل البطاقة الدبلوماسية /القنصلية /
بطاقة عضوية املنظمات الدولية لفئة رؤساء
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الهمم أو كبار املواطنين من رسوم إصدار والتأخير
لبطاقة الهوية.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب عن
املتعامل في حالة عدم حضور صاحب الشأن
وتقديم الطلب من قبل الغير(يشترط احضار أصل
جواز سفر صاحب بطاقة الهوية املفقودة)

مالحظات

الرسوم
الرسوم القابلة
لالسترجاع

تقرير طبي ساري املفعول صادر من وزارة الصحة أو
هيئات الصحة في اإلمارات إلعفاء أصحاب الهمم أو
كبار السن من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب عن
املتعامل في حالة عدم حضور صاحب الشأن
وتقديم الطلب من قبل الغير(يشترط احضار أصل
جواز سفر صاحب بطاقة الهوية املفقودة) .
أصل البطاقة الدبلوماسية /القنصلية  /بطاقة
عضوية املنظمات الدولية لفئة رؤساء وأعضاء
البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات
الدولية املوجودة داخل الدولة ليتم إعفاؤهم من
رسوم إصدار بطاقة الهوية.
وثيقة أثبات االقامة في الدولة حسب ما تم تقديمة
عند إصدار  /تجديد البطاقة املفقودة ،التالفة.

يتم اصدار البطاقة بنفس املدة.
يعفى أصحاب الهمم من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
يعفى رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و املنظمات الدولية املوجودة داخل الدولة من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
300درهم :رسوم استبدال بطاقة هوية.
30درهم :رسوم مكتب الطباعة
 50درهم :رسوم الخدمات االلكترونية
150درهم :رسوم الخدمة العاجلة والتي تتم بمراكز سعادة املتعاملين
ال ينطبق

الحصول على معلومات الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

التواصل خالل سير االجراءات

الحصول على الخدمة

وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
واملنظمات الدولية املوجودة داخل الدولة ليتم
إعفاؤهم من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
تقرير طبي ساري املفعول صادر من وزارة
الصحة أو هيئات الصحة في اإلمارات إلعفاء
أصحاب الهمم أو كبار السن من رسوم إصدار
بطاقة الهوية.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب عن
املتعامل في حالة عدم حضور صاحب الشأن
وتقديم الطلب من قبل الغير(يشترط احضار
أصل جواز سفر صاحب بطاقة الهوية
املفقودة) .

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي
واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)
ال ينطبق

من خالل مركز سعادة املتعاملين
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 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد منقبل الهيئة.
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف
مكتب الطباعة.
دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب
الطباعة (ان وجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
 /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة
املختارة من قبل املتعامل (بريد إلكتروني،
مكاتب بريد االمارات ،توصيل للعنوان
املحدد)
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طلب تحديث بيانات
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

377-04-001-008

اسم الخدمة

تحديث البيانات

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل

الوثائق

مالحظات

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمة يتم بموجبها تحديث البيانات الظاهرة على بطاقة الهوية وهي ( االسم – الصورة الشخصية –
تاريخ امليالد – التوقيع – بصمة ملن هم في سن  15و اكبر)أو البيانات غير الظاهرة على بطاقة الهوية وهي
( الحالة االجتماعية – العنوان  +رقم الهاتف – املؤهل العلمي – املهنة  +جهة العمل – الديانة ) بنفس
مدة صالحية بطاقة الهوية الحالية.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"………………. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"…………………………. :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
فوري
24 / 7
فوري
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 24ساعة
انتظار 10د  /خدمة 5د
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
لفئة املقيمين توفر إقامة سارية املفعول.
لتحديث البيانات الظاهرة على بطاقة الهوية يجب زيارة مركز الخدمة.
يجب ان يكون صاحب بطاقة الهوية متواجد في الدولة ال يتم قبول الطلب في حال كان خارج الدولة.
بيانات محدثة
املستفيد من الخدمة
مقدم الطلب
املستفيد  /الكفيل  /جهة العمل /
(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)
رب االسرة
متطلبات الحصول على الخدمة
(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)
أصل بطاقة الهوية اإلماراتية
الوثيقة الداعمة لطلب تحديث البيانات
أصل البطاقة الدبلوماسية /القنصلية /بطاقة عضوية املنظمات الدولية لفئة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
واملنظمات الدولية املوجودة داخل الدولة ليتم إعفاؤهم من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
تقرير طبي ساري املفعول صادر من وزارة الصحة أو هيئات الصحة في اإلمارات إلعفاء أصحاب الهمم أو كبار السن من رسوم إصدار
بطاقة الهوية.
أصل شهادة الوكالة للشخص الذي ينوب عن املتعامل في حالة عدم حضور صاحب الشأن وتقديم الطلب من قبل الغير
وثيقة أثبات االقامة في الدولة حسب ما تم تقديمة عند إصدار  /تجديد البطاقة الهوية( .لدول مجلس التعاون)
يتم اصدار بطاقة الهوية بنفس مدة صالحية البطاقة السابقة.
يعفى أصحاب الهمم واملستفيدين من الضمان االجتماعي من رسوم إصدار بطاقة الهوية .
يعفى رؤساء و أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و املنظمات الدولية املوجودة داخل الدولة من رسوم إصدار بطاقة الهوية.
150درهم  :رسوم إصدار بطاقة تحديث بيانات ظاهرة.
150درهم  :رسوم خدمة العاجل
50درهم  :رسوم خدمة االلكترونية
ال ينطبق
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين، الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 الحصول على تذكرة الدور اآللي واالنتظار. البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات (انوجدت) ملوظف خدمة املتعاملين
 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت) دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /وتأكيد
ال ينطبق
التحديث.
من خالل مركز سعادة املتعاملين
ال ينطبق

مكاتب الطباعة

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

تقدم طلب اإلعفاء من رسوم التأخير
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات تواصل /روابط مهمة
377-04-003-000

تقديم طلب االعفاء من رسوم التأخير
خدمة التقدم بطلب إعفاء من رسوم التأخير اإلدارية املرتبطة ببطاقة الهوية حسب قرارات االعفاء
املعتمدة يستفيد منها املواطنين اإلماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين واملقيمين في
ّ
يتسن لهم إصدار أو تجديد بطاقات ّ
الهوية الخاصة بهم أو بمكفوليهم في املوعد
دولة اإلمارات ،ممن لم
املحدد أو خالل الفترة املحددة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"………………. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"…………………………. :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 5أيام عمل
24 / 7
 5أيام عمل
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
فوري
انتظار 10د  /خدمة 5د
حسب ساعات العمل املعتمدة
 5أيام عمل
حسب ساعات العمل املعتمدة
 .1توفر األدلة الداعمة للحصول على االعفاء.
 .2يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.
يجب ان يكون صاحب بطاقة الهوية متواجد في الدولة ال يتم قبول الطلب في حال كان خارج الدولة.
االعفاء من رسوم التأخير
مقدم الطلب
املستفيد  /الكفيل  /جهة العمل  /رب
االسرة

املستفيد من الخدمة
(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)
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متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)
دليل لدعم طلب املتعامل لإلعفاء حسب أحد االسباب التالية:


الفرد الذي غادر الدولة ومض ى عليه أكثر من  3شهور خارج الدولة ،أو املقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة ،وانتهت مدة
صالحية بطاقة هويته بعد تاريخ املغادرة على أن يثبت ذلك بتاريخ املثبت بوثيقة سفرة وشهادة حركة دخول وخروج معتمدة من
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية.
إداري
املحجوز
جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب
أو حكم قضائي أو
الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار
تجديد جواز سفر على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات املختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة
قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.
املتوفي أو الفرد املصاب بمرض معدي أو املقعد سريريا أو ذوي اإلعاقة الكلية أو الجزئية على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية
صادرة عن الجهات املختصة بالدولة.



رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وأعضاء طاقم البعثات الدبلوماسية -املوجودة داخل الدولة.



رؤساء وأعضاء البعثات القنصلية وأعضاء طاقم البعثات القنصلية -املوجودة داخل الدولة.




الوثائق



رؤساء وأعضاء املنظمات الدولية -املوجودة داخل الدولة.



فئة كبار السن (65سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل في إمارات الدولة على أن يثبت ذلك بموجب
خالصة القيد أو جواز السفرأو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سن املتعامل.
الشئون
اإلجتماعية
فئة الخاضعون للضمان االجتماعي ومكفوليهم على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة
بالدولة أو الجهات املختصة.



الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن املدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خالصة القيد.



مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع
مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

التاخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود ألنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة املكلفة من قبل الهيئة

وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية
يتم الغاء املعامالت الغير مستكملة لطلب االعفاء خالل  7أيام من تاريخ تقديم الطلب.
مجاني
ال ينطبق

مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين، الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوقبل الهيئة.
باسم املستخدم).
 الحصول على تذكرة الدور اآللي تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواالنتظار.
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.واملستندات (ان وجدت) ملوظف
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبقمكتب الطباعة.
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
 دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب
خدمة املتعاملين
الطباعة (ان وجدت)
 دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
ال ينطبق
 /تطورات الطلب
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل (رسالة
من خالل مركز سعادة املتعاملين
استالم مخرجات الخدمة من خالل (رسالة نصية)
نصية)

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

19

طلب استرداد رسوم
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

377-04-002-000

اسم الخدمة

استرداد الرسوم

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمة يمكن من خاللها التقدم بطلب استرجاع مبلغ مالي إلصدار بطاقة الهوية سواء أول مرة أو تجديد
لحاالت دفع رسوم أكثر من عدد سنوات اإلقامة الصادرة لفئة املقيمين  ،أو دفع رسوم تسجيل أو تأخير إدارية
غير مستحقة للفئات املعفاة في النظام .
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"………………. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"…………………………. :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
ال ينطبق
24 / 7
ال ينطبق
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ان يتم تقديم الطلب من قبل الكفيل.
ان يكون الطلب ملغي ويستوفي شروط االسترجاع

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين
متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع
مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

استرجاع الرسوم
مقدم الطلب
املستفيد  /الكفيل  /جهة العمل  /رب االسرة

املستفيد من الخدمة
(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)

(مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،املقيم)
شهادة من البنك تفيد برقم الحساب و رقم الIBAN
تقدم الخدمة لألفراد.
يتوجب التقدم بطلب االسترجاع فور استالم اإلقامة لفئة املقيمين.
ً
تقدم هذه الخدمة مجانا لجميع املتعاملين
ال ينطبق

مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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خدمات اإلدارة العامة للجنسية
تقدم الهيئة االتحادية للهوية والجنسية – قطاع الجنسية عدد من الخدمات لمتعامليها سيتم التطرق إليها من خالل هذه الدليل وباب
خدمات اإلدارة العامة للجنسية.
م

الخدمات
الرئيسية

1

خدمات جواز
السفر

2

خدمات خالصة
القيد

م

قائمة الخدمات

تصنيف الخدمة

الت تقدم لها
الجهة ي
الخدمة

1

إصدار جواز سفر جديد

فرعية

G2C

2

تجديد جواز السفر

تكميلية

G2C

3

إصدار جواز سفر بدل فاقد وبدل تالف

تكميلية

G2C

1

إصدار خالصة قيد

فرعية

G2C

2

تعديل بيانات خالصة قيد

تكميلية
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إصدار جواز سفر
رمز الخدمة

بطاقة تعريف الخدمة
377-10-001-000

اسم الخدمة

إصدار جواز سفر جديد

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمه يتم بموجبها إصدار جواز سفر جديد ألول مرة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"………………. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة" :مبروك ماياك.
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
توفر رقم هوية إلصدار جواز السفر
بحاالت خاصة يتم قبول الطلبات في مراكز الخدمة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة

جواز سفر

املخرج الرئيس ي للخدمة

مقدم الطلب
رب االسرة  /املستفيد من الخدمة

فئات املتعاملين
متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع
مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات الخدمة

مواطن
 .1يتم اصدار بطاقة الهوية بشكل آلي دون الحاجة الى رقم السجل السكاني للمواليد.
 .2صورة شخصية حديثة مطابقة للمعايير املعتمدة.
يتطلب حضور الشخص املعني عند صرف جواز سفر جديد ويستثنى من ذلك األبناء القصر حيث يتم االكتفاء بحضور رب األسرة أو من ينوب عنهم
ً
قانونيا.
 50درهم رسوم االصدار
 15درهم رسوم التوصيل
 50درهم رسوم إلكترونية
ال ينطبق

مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

املستفيد من الخدمة
املواطن

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

التواصل خالل سير االجراءات

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي
واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

ال ينطبق
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استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

الحصول على الخدمة

ال ينطبق

من خالل مركز سعادة املتعاملين

خدمة تجديد جواز سفر
قنوات تواصل /روابط مهمة

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

377-10-001-001

تجديد جواز السفر

اسم الخدمة

هي خدمه يتم بموجبها تجديد جوازات السفر منتهية الصالحية
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :اصدار جواز السفر
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"…………………………. :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
توفر بصمة وتوقيع لكل من أكمل سن الـ 15سنة
بحاالت خاصة يتم قبول الطلبات في مراكز الخدمة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة

جواز سفر مجدد
مقدم الطلب
املستفيد من الخدمة  /رب االسرة

املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين
متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع
مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات الخدمة

مواطن
هي خدمه من خدمات جواز السفر التي تقدمها اإلدارة العامة للجنسية بهدف تجديد جوازات السفر منتهية الصالحية
يتم إرجاع جواز السفر املنتهي للمتعامل في حالة وجود تأشيرة صالحة ألحد الدول األجنبية.
 50درهم رسوم االصدار
 15درهم رسوم التوصيل
 50درهم رسوم إلكترونية
ال ينطبق

مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

املستفيد من الخدمة
املواطن

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

-

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي
واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)
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التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق
من خالل مركز سعادة املتعاملين

ال ينطبق

خدمة إصدار جواز سفر بدل فاقد /تالف
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

377-10-001-005

اسم الخدمة

إصدار جواز سفر بدل فاقد  /تالف

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمه من خدمات جواز السفر التي تقدمها اإلدارة العامة للجنسية بهدف إصدار جواز سفر بدل
فاقد أو تالف
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :اصدار جواز السفر
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"…………………………. :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
بحاالت خاصة يتم قبول الطلبات في مراكز الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين
متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

الحصول على معلومات الخدمة
تقديم طلب الخدمة

إصدار جواز سفر بدل فاقد  /تالف
مقدم الطلب
املستفيد من الخدمة

املستفيد من الخدمة
املواطن

مواطن
 .1جواز السفر التالف
 .2شهادة التعميم عن فقدان جواز السفر
 .3صورة شخصية حديثة ومطابقة للمعايير املعتمدة
ال يتم تسليم جواز السفر الجديد للمتعامل إال بعد قيامه بتسليم جواز السفر التالف ملندوب شركة التوصيل ليتم إرجاعه ملركز الخدمة.
 300درهم رسوم االصدار
 50درهم رسوم الخدمات االلكترونية
 15درهم رسوم التوصيل
ال ينطبق
مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).

 -زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
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 الحصول على تذكرة الدور اآلليواالنتظار.
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
 -دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق -دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب

التواصل خالل سير االجراءات

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

الحصول على الخدمة

ال ينطبق

من خالل مركز سعادة املتعاملين

 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف
مكتب الطباعة.
دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب
الطباعة (ان وجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
 /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة
املختارة من قبل املتعامل (بريد إلكتروني،
مكاتب بريد االمارات ،توصيل للعنوان
املحدد)

خدمة إصدار خالصة قيد
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

377-09-001-000

اسم الخدمة

إصدار خالصة قيد

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

قنوات تواصل /روابط مهمة

هي خدمه يتم بموجبها إصدار خالصة قيد
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"………………. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"…………………………. :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة

شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

إصدار خالصة قيد إلكترونية
مقدم الطلب
املستفيد من الخدمة

املستفيد من الخدمة
املواطن

متطلبات الحصول على الخدمة
نوع الخدمة

الوثائق

إصدار خالصة قيد بموجب بيان زواج
.1
.2
.3
.4

عقد الزواج
جواز سفر الزوجة األجنبية
صورة شهادة امليالد للزوجين
آخر مؤهل علمي للزوجين

إصدار خالصة قيد جديدة
بموجب بيان طالق
.1
.2
.3

إشهاد الطالق
إقرار حالة من املحكمة
بعدم الزواج بعد الطالق
ملن يهمه األمر من جهة
العمل

صدار خالصة قيد جديدة
بموجب بيان فصل لألرملة
املواطنة
 .1إقرار حالة من املحكمة
بعد الزواج بعدم وفاة
الزوج
 .2شهادة ملن يهمه األمر في
حالة العمل

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

إصدار خالصة قيد جديدة
بموجب بيان فصل قيد ملن تجاوز
سن  30عام
 .1قرار حالة من املحكمة
 .2صورة شهادة ميالد
 .3آخر مؤهل علمي
 .4شهادة ملن يهمه األمر من
جهة العمل
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.5
.6
.1

.2
مالحظات
.3

.4

ملن يهمه األمر من جهة العمل
للزوجين
صور شخصية عدد  2للزوجين
كان الزواج خارج الدولة يجب أن
يكون العقد مصدقا حسب
األصول وإحضار استمرارية زواج
من داخل الدولة
في حالة مض ى أكثر من عام على
تاريخ عقد الزواج داخل الدولة
يجب إحضار استمرارية زواج.
في حال رغبة الزوج بإضافة
الزوجة أجنبية يتطلب حضورها
مع الزوج ملركز الخدمة.
في حال عدم العمل يتم إحضار
إقرار حالة من املحكمة الشرعية.

الرسوم

رسوم اصدار خالصة القيد  75درهم
املستعجل 100 :درهم
رسوم الخدمات االلكترونية  50درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات الخدمة

يجوز للمطلقة املواطنة اختيار
مكان إصدار خالصة القيد
ً
الجديدة استنادا لقيد مطلقها أو
والدها ،وفي حالة اختيار مكان
إصدار قيد والدها يشترط أن
تكون مضافة معه قبل الزواج

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

يتم إصدار خالصة قيد جديد
لألرملة شريطة عدم وجود أي
أبناء لها مسجلين في خالصة قيد
زوجها املتوفي.

يتوجب ان يكون اقرار الحالة من
املحكمة أقل عن  3أشهر.

مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

.4

صور شخصية عدد 2

.3

صور شخصية عدد 2

.5

صور شخصية عدد 2

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد اإللكتروني  ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي
واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

ال ينطبق
من خالل مركز سعادة املتعاملين

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
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تحديث بيانات خالصة القيد

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

377-09-001-000

اسم الخدمة

تعديل بيانات خالصة القيد

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

هي خدمه من خدمات اإلدارة العامة للجنسية بهدف تعديل خالصة قيد
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :اصدار خالصة القيد……………….
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة" :مواليد (مبروك ماياك)………………………….
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
يتم التقديم للخدمة من خالل قنوات االلكترونية حصرا

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

نوع الخدمة

إضافة مولود
شهادة امليالد
صورة شخصية للمولود

الوثائق

مالحظات

قنوات تواصل /روابط مهمة

إحضار عقد الزواج في حالة
املولود االول من زوجة غير
مضافة في خالصة القيد وفي
حالة الزوجة املواطنة يتطلب
إضافتها في خالصة القيد قبل
إضافة املولود  ،أما إن كانت
الزوجة أجنبية فتكون إضافتها
رغبة اختيارية لرب األسرة
في حال كان الطفل مولود خارج
الدولة يتم استبدال شهادة

لحاالت اإلنسانية او االستثنائية يمكن التقديم من خالل مراكز الخدمة.
تحديث بيانات خالصة القيد التابعة لالسرة.
املستفيد من الخدمة
مقدم الطلب
املواطن
رب االسرة

متطلبات الحصول على الخدمة
شطب مطلقة
إضافة زوجة
إشهاد الطالق
 .1عقد زواج
 .2أصل جواز سفر الزوجة إذا
كانت اجنبيه .
 .3صورة شهادة ميالد الزوجة.
 .4آخر مؤهل علمي للزوجة.
 .5شهادة ملن يهمه االمر للزوجة
في حالة العمل.
إذا كان الزواج خارج الدولة يجب أن يتم شطب املطلقة في
يكون العقد مصدقا حسب األصول النظام وتحديث
خالصة القيد
وإحضار استمرارية زواج من داخل
اإللكترونية.
الدولة
في حالة مض ى أكثر من عام على
تاريخ عقد الزواج داخل الدولة يجب
إحضار استمرارية زواج.
في حال رغبة الزوج بإضافة الزوجة
األجنبية في خالصة القيد يتطلب

شطب وفاة
 .1جواز السفر
 .2شهادة الوفاة

في حالة الوفاة خارج
الدولة يتم استبدال
شهادة الوفاة
الصادرة من الخارج
بشهادة وفاة صادرة
من الجهات الرسمية
في الدولة .
يتم تسليم وثائق
الجنسية عند إجراء
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تعديل االسم األول
كتاب تعديل االسم األول من
املحكمة الشرعية

أن يكون املتقدم بطلب التعديل
غير متزوج أو متزوج وأبناءه
قصر.
أن يكون التعديل لالسم األول
فقط وتدخل في هذا املعنى
األسماء املركبة.
أن يكون االسم ال يتناسب مع
األسماء الدارجة في الدولة.
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نوع الخدمة

الرسوم
الرسوم القابلة
لالسترجاع

إضافة مولود
امليالد لتكون صادرة من الجهات
الرسمية املختصة في الدولة
تسليم جواز الطوارئ في حال
كان الطفل من مواليد خارج
الدولة وتم استخدامه لدخوله
إلى الدولة
الخدمة مجانية
ال ينطبق

الحصول على معلومات الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
شطب مطلقة
إضافة زوجة
ً
حضورها شخصيا مع الزوج ملركز
الخدمة.
في حالة عدم عمل الزوج يتم إحضار
إقرار حالة بعدم العمل من
املحكمة.

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

-

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

شطب وفاة
الشطب من خالصة
القيد.

تعديل االسم األول

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل للعنوان املحدد)

زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين،
الحصول على تذكرة الدور اآللي
واالنتظار.
تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
خدمة املتعاملين
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

من خالل مركز سعادة املتعاملين

ال ينطبق
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خدمات اإلدارة العامة لإلقامة
تقدم الهيئة االتحادية للهوية والجنسية – قطاع عدد من الخدمات لمتعامليها سيتم التطرق إليها من خالل هذه الدليل وباب خدمات
اإلدارة العامة للجنسية.
م

الخدمات
الرئيسية

1

إذن الدخول

2

اإلقامة

3

المنافذ

م

قائمة الخدمات

تصنيف الخدمة

الت تقدم لها الخدمة
الجهة ي

1

إصدار إذن دخول

فرعية

G2C

2

تعديل بيانات إذن دخول

تكميلية

G2C, G2B,G2G

3

تمديد إذن دخول

تكميلية

G2C

4

إلغاء إذن دخول

تكميلية

G2C, G2B,G2G

1

إصدار ترصي ح إقامة

فرعية

G2C

2

تجديد تصاري ح اإلقامة

تكميلية

G2C

3

تعديل بيانات إقامة

تكميلية

G2C, G2B,G2G

4

إلغاء تصاري ح اإلقامة

تكميلية

G2B

1

إصدار أذونات الدخول من المنافذ (برية ،بحرية ،جوية)

فرعية

G2C

2

طلب تسجيل دخول الوسائل البحرية (بحرية)

فرعية

G2C
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خدمة إصدار إذن دخول
إصدار إذن دخول عمل
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

اذن دخول عمل
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للعمل لدى الحكومة أو قطاع خاص أو منطقة حرة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة
• يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
• يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (توفر التأمين الصحي) خالل املدة
املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
• يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.
• الحصول على موافقة على عرض العمل وإصدار عقد العمل من وزارة املوارد البشرية والتوطين
يشترط للحصول على الخدمة عدم وجود أي قيود على املنشأة
اذن دخول عمل
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد املستقدم
املؤسسات  /الشركات
متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل جهة حكومية

فئة املتعامل

روابط مهمة

الكفيل شركة في القطاع الخاص أو املنطقة الحرة



رسالة من جهة عمل الكفيل.





صورة جواز سفر املكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد.
الفحص الطبي للدول املشمولة.

صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد



تصريح العمل.



شهادة تعيين للمناطق الحرة.



إرفاق صورة شخصيه ملونه.



الفحص الطبي للدول املشمولة.

الوثائق

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم
رسوم االصدار

طلب 150 :درهم
اصدار 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم
رسوم االصدار
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الحصول على معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات

الحصول على الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين، الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوقبل الهيئة.
باسم املستخدم).
 الحصول على تذكرة الدور اآللي تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواالنتظار.
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.واملستندات (ان وجدت) ملوظف
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبقمكتب الطباعة.
واملستندات (ان وجدت) ملوظف
 دفع رسوم الخدمة (ان وجدت) دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتبخدمة املتعاملين
الطباعة (ان وجدت)
 دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
ال ينطبق
 /تطورات الطلب
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
املختارة من قبل املتعامل (بريد إلكتروني،
من خالل مركز سعادة املتعاملين
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)
املحدد)

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

إذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة املساعدة لكفيل
هي خدمة يتم بموجبها اذن دخول لفئة خدم املنازل لكفيل شريك أو مستثمر ،كفيل مقيم ،مواطن أو
مواطن مجلس التعاون
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة



شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

روابط مهمة

يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
ال يتم تقديم الخدمة إال من خالل مراكز طباعة تدبير حيث ان ملف العمالة املساندة محول إلى وزارة
املوارد البشرية والتوطين .FAHAR
إذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة املساعدة لكفيل
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الكفيل  :املواطن  /مواطن دول مجلس التعاون
الفرد املستقدم
الخليجي  /املقيم
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فئة املتعامل

الوثائق

متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل مقيم

الكفيل شريك واملستثمر


شهادة الضمان (للمستثمر /والشريك)



صورة عن الرخصة التجارية.



صورة عن جواز سفر الكفيل مع اإلقامة.





صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته
عن ( )6أشهر ومعتمد.
باملكفول
عالقة أسرية وفي
أال يربط الكفيل
حالة نفس الجنسية يطلب رسالة من السفارة.





الضمان البنكي ( )2000درهم.



إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء،
قياس .4/6





عقد العمل أو شهادة الراتب أال يقل راتب
الكفيل عن  ))6000درهم.
صورة عن جواز سفر الكفيل مع اإلقامة.
صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل
صالحيته عن  6أشهر ومعتمد.
أال يربط الكفيل باملكفول عالقة أسرية،
وفي حالة نفس الجنسية يطلب رسالة من
السفارة.



الضمان البنكي ( )2000درهم.



صورة شخصية ملونه.



الكفيل مواطن  /مواطن دول مجلس التعاون



طلب من قبل وزارة املوارد البشرية.



صورة جواز الكفيل.
صورة جواز املكفول ال تقل صالحيته
عن( )6أشهر ومعتمد.



صورة شخصية ملونة.



الرسوم

طلب 150 :درهم
اصدار 100 :درهم
خدمات الكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100د

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
خدمات الكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100د

يتم دفع ضمان مالي ( )2000درهم في حالة كفالة
راعي أو سايس أو مشرف مزرعة (الدفع ملرة
واحدة على ملف الكفيل) يستثنى من دفع
الضمان املالي الذي يتجاوز عمره  65سنة فما
ً
فوق وكذلك أصحاب الهمم واملقعدين سريريا،
واألرامل واملطلقات املعيلين ألطفالهم حتى سن 15
ً
عاما املستفيدين من الضمانات االجتماعية،
وأسر الشهداء من الدرجة األولى (األب واألم
والزوجة واألبناء)
طلب 50 :درهم
اصدار 100 :درهم
خدمات الكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100د

الرسوم القابلة
لالسترجاع

رسوم االصدار

رسوم االصدار

رسوم االصدار

مالحظات

الحصول على معلومات الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع) /
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة
ال ينطبق

ال ينطبق

التواصل خالل سير االجراءات

ال ينطبق

ال ينطبق

الحصول على الخدمة

ال ينطبق

ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات (ان وجدت) ملوظفمكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل املتعامل (بريد
إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)
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بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

اذن دخول عمل مستثمر أو شريك

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للمستثمرين و الشركاء .
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

اذن دخول عمل مستثمر أو شريك
مقدم الطلب
املستثمر  /الشريك (أو من ينوب عنه)

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
املستثمر  /الشريك

فئة املتعامل

الوثائق



إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6



صورة عن جواز سفر وال تقل صالحيته عن( )6أشهر معتمد.



3صورة عن الرخصة التجارية مع كشف بأسماء الشركاء.



عقد وكيل الخدمات (للمستثمر) وعقد الشراكة مصدق (للشريك).



صورة عن املوافقة املبدئية للمستثمر من دوائر التنمية االقتصادية ذات العالقة.

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 150 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم اإلصدار
مراحل الحصول على الخدمة

الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب

مكاتب الطباعة

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
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الحصول على الخدمة

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إصدار إذن دخول لإلقامة ألفراد األسرة

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

377-05-001-000

إصدار إذن دخول إقامة ألسرة
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول إقامة للزوجة وإبناء املقيمين بالدولة بصفتهم شريك ومستثمر/
مقيم يعمل في الجهات الحكومية  /مقيم يعمل في املناطق الحرة والقطاع الخاص ،طالب جامعي.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


للحصول على الخدمة يتوجب ان يكون الكفيل لديه إقامة سارية.



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

إذن دخول إقامة ألفراد اسرة مقيم في الدولة
مقدم الطلب
الكفيل رب االسرة

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
أفراد أسرة مقدم الطلب

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل


صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء،
قياس .4/6

صورة عن جواز سفر وإقامة الكفيل
سارية املفعول.

صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول
ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر .



عقد الزواج مصدق حسب األصول،
ويشترط الترجمة باللغة العربية من
قبل مترجم قانوني.




صورة عن شهادات ميالد األبناء
مصدقة ومترجمة باللغة العربية من
قبل مترجم قانوني.



الوثائق

مقدم الطلب شريك ومستثمر

مقدم الطلب يعمل في الجهات
الحكومية

مقدم الطلب يعمل في القطاع الخاص او
املنطقة الحرة


إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية
بيضاء ،قياس .4/6

صورة عن جواز سفر وإقامة الكفيل
سارية املفعول.


إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية
بيضاء ،قياس .4/6

صورة عن جواز سفر معتمد
للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن
( )6أشهر.
عقد الزواج مصدق حسب األصول،
ويشترط الترجمة باللغة العربية من
قبل مترجم قانوني.

مقدم الطلب طالب جامعي


صورة عن جواز سفر وإقامة الكفيل
سارية املفعول.
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال
تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.

إرفاق صورة شخصية ملونة
بخلفية بيضاء ،قياس .4/6



صورة عن جواز سفر وإقامة
الكفيل سارية املفعول.



عقد الزواج مصدق حسب األصول،
ويشترط الترجمة باللغة العربية من قبل
مترجم قانوني.

صورة عن جواز سفر معتمد
للمكفول ال تقل مدة صالحيته
عن ( )6أشهر.



عقد الزواج مصدق حسب
األصول ،ويشترط الترجمة باللغة
العربية من قبل مترجم قانوني.

صورة عن شهادات ميالد األبناء مصدقة
ومترجمة باللغة العربية من قبل مترجم
قانوني.
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رخصة تجارية سارية املفعول.



شهادة الضمان (للمستثمر /الشريك)
أو عقد الشراكة مصدق من كاتب

العدل.

صورة عن شهادات ميالد األبناء 
مصدقة ومترجمة باللغة العربية من
قبل مترجم قانوني.

عقد عمل براتب ال يقل عن  4000درهم
أو  3000درهم مع السكن ويشترط أن
يكون من املهنة املسموح بها.

يقل
شهادة راتب معتمدة بشرط أال 
الراتب عن  4000درهم أو 3000
درهم مع السكن.

شهادة راتب للكفيل صادرة من قبل
سلطة املناطق الحرة.

إثبات دخل ال يقل عن ( 3000د)

في حال جهة العمل توفر السكن
املالئم ،أو (4000د) في حال عدم
توفر سكن مالئم.
يشترط ان يكون الطالب الجامعي
ملتحق بالدراسة بأحدي الجامعات أو
الكليات أو املعاهد العليا املسجلة في
الدولة

طلب150 :درهم
إصدار100 :درهم
رسوم الخدمات االلكترونية  50درهم

طلب150 :درهم
إصدار100 :درهم
رسوم الخدمات االلكترونية  50درهم

يستثني من شرط الراتب املدرسين
وأئمة املساجد وسائقي الحافالت
املدرسية.

مالحظات

الرسوم

طلب150 :درهم
إصدار100 :درهم
رسوم الخدمات االلكترونية  50درهم

الرسوم
القابلة
لالسترجاع

رسوم اإلصدار

الحصول على معلومات الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات

الحصول على الخدمة

رسوم اإلصدار

رسوم اإلصدار

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)

رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

طلب150 :درهم
إصدار100 :درهم
رسوم الخدمات االلكترونية 50
درهم



صورة عن شهادات ميالد األبناء
مصدقة ومترجمة باللغة العربية
من قبل مترجم قانوني.

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد منقبل الهيئة.
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف
مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتبالطباعة (ان وجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
 /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة
املختارة من قبل املتعامل (بريد إلكتروني،
مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان
املحدد)

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

(إذن دخول إقامة للزوج ،الزوجة ،األبناء) لكفيل مواطن أو مواطني مجلس التعاون
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول ملكفول من أقارب مواطن أو مواطن مجلس التعاون.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
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ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة

التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

روابط مهمة

(إذن دخول) إقامة لكفيل مواطن أو مواطني مجلس التعاون (الزوج ،الزوجة ،األبناء).
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
أقارب املواطن أو مواطني مجلس التعاون
املواطن أو مواطني مجلس التعاون
متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد املكفول من مواطن أو مواطن دول مجلس تعاون

فئة املتعامل


الصورة الشخصية للمكفول.



صورة من عقد الزواج مصدق ومعتمد حسب األصول.
صورة من جواز املكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر معتمدة.



صورة من جواز الكفيل.



الوثائق



إثبات عمل من جهة العمل.



بالنسبة للعاملين في القوات املسلحة يجب إحضار رسالة عدم ممانعة من جهة العمل بالنسبة للمواطن فقط
بالنسبة لألب واألم يتطلب شهادة إعالة مصدقة من املحكمة بالنسبة ملواطني مجلس التعاون فقط



بالنسبة لألرملة واملطلقة األجنبية (زوجة املواطن) يتطلب شهادة طالق أو شهادة وفاة الزوج مصدقة  +إثبات عدم زواجها من شخص
أجنبي.



شهادة ميالد مصدقة لألبناء.



صورة من إقامة الزوجة في بلد الزوج الخليجي.



إثبات سكن بالنسبة ملواطني مجلس التعاون.



مالحظات
طلب 50 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم اإلصدار

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

الحصول على معلومات الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
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 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد منقبل الهيئة.
 تقديم الطلب مستوفي كافة الشروطواملستندات (ان وجدت) ملوظف
مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتبالطباعة (ان وجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء
 /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة
املختارة من قبل املتعامل (بريد إلكتروني،
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مراحل الحصول على الخدمة
مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان
املحدد)

إصدار إذن دخول زيارة
زيارة قصيرة سفرة واحدة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

اذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة (زيارة)

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للزيارة ( 30يوم) قابله للتمديد مرتين لكل مده (  )30يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


(يشترط للشخص الزائر الى الدولة كفيل من الدرجة األولى " الزوجة  ,أبناء .األب ,األم ,والد الزوجة,
والدة الزوجة").
يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
اذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة ملدة ( )30يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
املواطن  /املقيم  /املستفيد
متطلبات الحصول على الخدمة

فئة املتعامل

الكفيل شريك واملستثمر

الكفيل مقيم



اثبات صلة القرابه (الدرجه األولى)



صورة عن عقد الزواج مصدق.



الضمان البنكي.



صوره عن شهادات امليالد لألبناء .



التأمين الصحي.





صورة عن جواز سفر املكفول والتقل
صالحيته عن ( )6أشهرومعتمد.

شهادة الراتب أو عقد العمل (براتب 3000
درهم مع السكن) أو( 4000درهم بدون
السكن) مع مراعاة شرط املهنة .



صورة عن جواز سفر الكفيل مع االقامه.

الرخصه التجاريه.

التامين الصحي.



صوره عن عقدالزواج مصدق .حسب 
األصول.

صورة عن جواز سفر املكفول ال تقل
صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد.

الوثائق


الكفيل مواطن

حضور مهرجان أو معرض أو ندوة
أو مؤتمر



صورة عن جواز سفر
الكفيل



صورة عن جواز سفر
املكفول وال تقل
صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد .



صورة شخصية ملونة.



الضمان البنكي.





التامين الصحي



الضمان البنكي.
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صورة عن جواز سفر
املكفول وال تقل صالحيته
عن ( )6أشهر ومعتمد.



كتاب رسمي من الجهة
الحكومية املختصة تفيد
بإقامة ( معرض-مؤتمر-
مهرجان-ندوة ).
الضمان البنكي .
التأمين الصحي .
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صورة عن شهادة ميالد األبناء.



صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء  ،
قياس .4/6


صورة عن جواز سفر الكفيل.
إثبات صلة القرابة (الدرجة األولى).
صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،
قياس .4/6

مالحظات
طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

الرسوم
الرسوم
القابلة
لالسترجاع

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

رسوم اإلصدار

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت) 100
درهم

رسوم اإلصدار

رسوم اإلصدار

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت) 100
درهم
رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على
معلومات الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات (انوجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات الطلب

زيارة قصيرة لعدة سفرات
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

شروط الحصول على الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

اذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للزيارة ( )30يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


(يشترط للشخص الزائر الى الدولة كفيل من الدرجة األولى " الزوجة  ,أبناء .األب ,األم ,والد الزوجة,
والدة الزوجة").
يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

روابط مهمة
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يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
اذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات ملدة ( )30يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
املواطن  /املقيم  /املستفيد

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

الوثائق

الكفيل شريك واملستثمر


اثبات صلة القرابة (الدرجة األولى)



الضمان البنكي.



التأمين الصحي.



صورة عن جواز سفر املكفول وال
تقل صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد.



صورة عن جواز سفر الكفيل مع
اإلقامة.



الرخصة التجارية.



صوره عن عقد الزواج مصدق.
حسب األصول.



صورة عن شهادة ميالد األبناء.



صورة شخصية ملونة بخلفية
بيضاء ،قياس .4/6

الكفيل مواطن

الكفيل مقيم


صورة عن عقد الزواج مصدق.



صوره عن شهادات امليالد لألبناء.



شهادة الراتب أو عقد العمل (براتب
 3000درهم مع السكن) أو (4000
درهم بدون السكن) مع مراعاة
شرط املهنة.



الضمان البنكي.



التامين الصحي.



صورة عن جواز سفر املكفول ال
تقل صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد.



صورة عن جواز سفر الكفيل.



إثبات صلة القرابة (الدرجة األولى).



صورة شخصية ملونة بخلفية
بيضاء ،قياس .4/6



صورة عن جواز سفر
الكفيل



صورة عن جواز سفر
املكفول وال تقل
صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد.



صورة شخصية ملونة.



الضمان البنكي.



التامين الصحي.

حضورمهرجان أو معرض أو ندوة
أو مؤتمر



صورة عن جواز سفر
املكفول وال تقل صالحيته
عن ( )6أشهر ومعتمد.



كتاب رسمي من الجهة
الحكومية املختصة تفيد
بإقامة (معرض-مؤتمر-
مهرجان-ندوة).



.4الضمان البنكي للقطاع
الخاص.



التأمين الصحي.

مالحظات

الرسوم

طلب 100 :درهم
اصدار 400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

الرسوم
القابلة
لالسترجاع

طلب 100 :درهم
اصدار 400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

رسوم اإلصدار

طلب 100 :درهم
اصدار 400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت) 100
درهم

رسوم اإلصدار

طلب 100 :درهم
اصدار 400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت) 100
درهم
رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على
معلومات الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات (انوجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات الطلب
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استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

الحصول على الخدمة

ال ينطبق

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان
املحدد)

زيارة طويلة سفر واحدة عمل أو ترفيه (زيارة)
قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة عمل أو ترفيه (زيارة)

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للزيارة ( )90يوما قابلة لتمديد مرتين لكل مدة (. )30
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يشترط أن يكون الزائر قريب للكفيل من الدرجة األولى "الزوجة ،أبناء ،االب ،االم ،والد الزوجة،
والدة الزوجة ،األحفاد"
للمكفول
ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب توفر جواز سفر



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة عمل أو ترفيه (زيارة) ملدة ( )90يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ()30
يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
االلشركات السياحية

متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل شريك أو مستثمر
فئة املتعامل

الوثائق

الكفيل مقيم


صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء  ،قياس .4/6
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال تقل مدة
صالحيته عن ( )6أشهر.



صورة عن جواز سفر و إقامة الكفيل سارية املفعول.
عقد الزواج مصدق حسب األصول ،ويشترط
الترجمة باللغة العربية من قبل مترجم قانوني.



صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،
قياس .4/6
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال
تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.





صورة عن جواز سفر و إقامة الكفيل
سارية املفعول.





عقد الزواج مصدق حسب األصول،
ويشترط الترجمة باللغة العربية من قبل
مترجم قانوني.

صورة عن شهادات ميالد األبناء مصدقة ومترجمة
باللغة العربية من قبل مترجم قانوني.



شهادة الراتب أو عقد العمل براتب ال يقل عن 4000
درهم أو  3000درهم مع السكن ويشترط أن يكون
من املهنة املسموح بها.



روابط مهمة
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الكفيل مواطن


صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،
قياس .4/6
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول
ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



صورة عن جواز سفر الكفيل سارية
املفعول.



الضمان البنكي.



التامين الصحي.
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صورة عن شهادات ميالد األبناء مصدقة
ومترجمة باللغة العربية من قبل مترجم
قانوني.



الضمان البنكي .



التأمين الصحي .



الرخصة التجارية .



الضمان البنكي.



التأمين الصحي.



إثبات صلة القرابة (الدرجة األولى).

مالحظات
الرسوم

طلب 100 :درهم
اصدار 450 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

طلب 100 :درهم
اصدار 450 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

طلب 100 :درهم
اصدار 450 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع

رسوم اإلصدار

رسوم اإلصدار

رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على
معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات (انوجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان
املحدد)
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إصدار إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات عمل أو ترفيه (زيارة)
قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إصدار إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات عمل أو ترفيه (زيارة)

اسم الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للزيارة والسياحة ( )90يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة



يشترط أن يكون الحاصل على اذن الدخول قريب للكفيل من الدرجة األولى "الزوجة ،أبناء ،االب،
األم ،والد الزوجة ،والدة الزوجة ،األحفاد".
يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل

الطلب.
يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
إصدار إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات عمل أو ترفيه (زيارة) ملدة ( )90يوم قابلة لتمديد مرتين ملدة ()30
يوم بكل مرة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الحاصل على اذن الدخول من األقارب للمقيم
مقيم في الدولة لديه إقامة سارية

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل

الوثائق

مالحظات
الرسوم

متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل مقيم

الكفيل شريك واملستثمر


صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس 
.4/6
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال تقل
مدة صالحيته عن ( )6أشهر .



صورة عن جواز سفر وإقامة الكفيل سارية 
املفعول .

صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس
.4/6
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال تقل
مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
صورة عن جواز سفر وإقامة الكفيل سارية 
املفعول.




عقد الزواج مصدق حسب األصول ،ويشترط
الترجمة باللغة العربية من قبل مترجم قانوني .



صورة عن شهادات ميالد األبناء مصدقة 
ومترجمة باللغة العربية من قبل مترجم قانوني.

عقد الزواج مصدق حسب األصول ،ويشترط
الترجمة باللغة العربية من قبل مترجم قانوني.
صورة عن شهادات ميالد األبناء مصدقة 
قانوني.
ومترجمة باللغة العربية من قبل مترجم




الضمان البنكي.





الرخصة التجارية.

شهادة الراتب أو عقد العمل براتب ال يقل عن
 4000درهم أو  3000درهم مع السكن.



الضمان البنكي.



التأمين الصحي.



روابط مهمة

طلب 100 :درهم

طلب 100 :درهم

الكفيل مواطن

صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6
صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال تقل مدة صالحيته
عن ( )6أشهر.
صورة عن جواز سفر الكفيل سارية املفعول.
الضمان البنكي( .يستثنى أربعة فئات)
التأمين الصحي.

طلب 100 :درهم
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الرسوم القابلة
لالسترجاع

اصدار 1400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

اصدار 1400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

اصدار 1400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم

رسوم اإلصدار

رسوم اإلصدار

رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إصدار إذن دخول عمالة مساندة
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

إذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة املساعدة لكفيل
هي خدمة يتم بموجبها اذن دخول لفئة خدم املنازل لكفيل شريك أو مستثمر ،كفيل مقيم ،مواطن أو
مواطن مجلس التعاون
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة



شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

روابط مهمة

يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
ال يتم تقديم الخدمة إال من خالل مراكز طباعة تدبير حيث ان ملف العمالة املساندة محول إلى وزارة
املوارد البشرية والتوطين .FAHAR
إذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة املساعدة لكفيل
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مقدم الطلب
الكفيل  :املواطن  /مواطن دول مجلس التعاون
الخليجي  /املقيم

فئات املتعاملين

فئة املتعامل

الوثائق

متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل مقيم

الكفيل شريك واملستثمر


شهادة الضمان (للمستثمر /والشريك)



صورة عن الرخصة التجارية.



صورة عن جواز سفر الكفيل مع اإلقامة.





صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته
عن ( )6أشهر ومعتمد.
أال يربط الكفيل باملكفول عالقة أسرية وفي
حالة نفس الجنسية يطلب رسالة من السفارة.





الضمان البنكي ( )2000درهم.



إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء،
قياس .4/6



الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املستقدم



عقد العمل أو شهادة الراتب أال يقل راتب
الكفيل عن  ))6000درهم.
صورة عن جواز سفر الكفيل مع اإلقامة.
صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل
صالحيته عن  6أشهر ومعتمد.
أال يربط الكفيل باملكفول عالقة أسرية،
وفي حالة نفس الجنسية يطلب رسالة من
السفارة.



الضمان البنكي ( )2000درهم.



صورة شخصية ملونه.



الكفيل مواطن  /مواطن دول مجلس التعاون



طلب من قبل وزارة املوارد البشرية.



صورة جواز الكفيل.
صورة جواز املكفول ال تقل صالحيته
عن( )6أشهر ومعتمد.



صورة شخصية ملونة.



الرسوم

طلب 150 :درهم
اصدار 100 :درهم
خدمات الكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100د

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
خدمات الكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100د

يتم دفع ضمان مالي ( )2000درهم في حالة كفالة
راعي أو سايس أو مشرف مزرعة (الدفع ملرة
واحدة على ملف الكفيل) يستثنى من دفع
الضمان املالي الذي يتجاوز عمره  65سنة فما
ً
فوق وكذلك أصحاب الهمم واملقعدين سريريا،
واألرامل واملطلقات املعيلين ألطفالهم حتى سن 15
ً
عاما املستفيدين من الضمانات االجتماعية،
وأسر الشهداء من الدرجة األولى (األب واألم
والزوجة واألبناء)
طلب 50 :درهم
اصدار 100 :درهم
خدمات الكترونية 50 :درهم
رسوم العاجل (ان طلبت)  100د

الرسوم القابلة
لالسترجاع

رسوم االصدار

رسوم االصدار

رسوم االصدار

مالحظات

الحصول على معلومات الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع) /
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة
ال ينطبق

ال ينطبق

التواصل خالل سير االجراءات

ال ينطبق

ال ينطبق

الحصول على الخدمة

ال ينطبق

ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات (ان وجدت) ملوظفمكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل املتعامل (بريد
إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

44

إصدار إذن دخول عام
إذن سياحة قصيرة  /طويلة سفرة واحدة
قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

اذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة سياحة

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للزيارة والسياحة ( 30يوم) قابله للتمديد مرتين لكل مده (  )30يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

روابط مهمة

اذن دخول زيارة قصيرة لسفرة واحدة سياحة ملدة ( )30يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
الشركات السياحية

فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
الشركات السياحية  /الفرد الزائر

فئة املتعامل

الوثائق



صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد .



الضمان البنكي.



التأمين الصحي .



صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم
رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة
تقديم طلب الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

مراكزسعادة املتعاملين
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التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة عمل أو ترفيه (سياحة)
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول السياحة ( )90يوما قابلة لتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


شروط الحصول على الخدمة

املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

روابط مهمة

يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



محدودية الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
إذن دخول زيارة طويلة لسفرة واحدة عمل أو ترفيه (سياحة) ملدة ( )90يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة
( )30يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
االلشركات السياحية

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

الوثائق

االلشركات السياحية  /األفراد


صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد .



الضمان البنكي.



التأمين الصحي .



صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6

مالحظات
الرسوم

طلب 100 :درهم
اصدار 450 :درهم
رسوم التمديد
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رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم
رسوم اإلصدار

الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

مكاتب الطباعة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

إذن سياحة قصيرة  /طويلة عدة سفرات
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

اذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات سياحة
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للزيارة والسياحة ( 30يوم) قابله للتمديد مرتين لكل مده ( )30
يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

روابط مهمة

يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
اذن دخول زيارة قصيرة لعدة سفرات سياحة ملدة ( )30يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
الشركات السياحية
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متطلبات الحصول على الخدمة
الشركات السياحية  /الفرد الزائر

فئة املتعامل

الوثائق



صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد .



الضمان البنكي.



التأمين الصحي .



صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6

مالحظات
طلب 100 :درهم
اصدار 400 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم
رسوم اإلصدار

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

مكاتب الطباعة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات عمل أو ترفيه (سياحة)
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للسياحة ( )90يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة ( )30يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (توفر التأمين الصحي والضمان
املالي) خالل املدة املحددة للزيارة.
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48



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات واملتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة في إذن الدخول
إذن دخول زيارة طويلة لعدة سفرات عمل أو ترفيه (سياحة) ملدة ( )90يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة
( )30يوم
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
االلشركات السياحية

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
االلشركات السياحية  /الفرد الزائر

فئة املتعامل
الوثائق
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صورة عن جواز سفر معتمد للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر .



التأمين الصحي.

مالحظات

الرسوم

الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
اصدار 1400 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم التمديد
رسوم العاجل (ان طلبت)  100درهم
رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

مكاتب الطباعة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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اذن دخول لعدة سفرات بسبب عالقة عمل بالشركات والمؤسسات
قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

اذن دخول لعدة سفرات بسبب عالقة عمل بالشركات والمؤسسات

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول لعدة سفرات بسبب عالقة عمل بالشركات
والمؤسسات

هيكلية الخدمة

 رئيسية

 فرعية

ارتباط الخدمة

 غير مرتبطة

 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :

الباقة

 ال

نوع الخدمة

 معلوماتية

تصنيف الخدمة

 عادية

قناة الخدمة

ساعات تقديم الخدمة

 نعم “اسم الباقة "................................... :
 إجرائية

 ضبطية

 معقدة

نظام الخدمات الذكية (الموقع)

24 / 7

التطبيق الذكي

ال ينطبق

جهاز الخدمة الذاتية

ال ينطبق

مراكز سعادة المتعاملين

ال ينطبق

مكاتب الطباعة

 تكميلية

زمن انجاز الخدمة بعد ا كتمال متطلباتها
 48ساعة

حسب ساعات العمل المعتمدة

شروط الحصول على الخدمة

روابط مهمة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (توفر التأمين
الصحي والضمان المالي) خالل المدة المحددة.
يتوجب على المتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة



تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
محدودية الخدمة
اذن دخول لعدة سفرات بسبب عالقة عمل بالشركات والمؤسسات

المخرج الرئيسي للخدمة
فئات المتعاملين

مقدم الطلب

الفئة المستفيدة من الخدمة

المؤسسات بأنواعها

الفرد الزائر

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد املكفول من مؤسسات بأنواعها

فئة املتعامل

الوثائق
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رسالة من الكفيل تفيد بطبيعة العمل.



صورة عن جواز سفر المكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد.



الضمان البنكي.



التامين الصحي.

مالحظات
طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم

الرسوم

اصدار 2000 :درهم
رسوم االصدر

الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة
تقديم طلب الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

مراكزسعادة املتعاملين
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مكاتب الطباعة
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التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إذن دخول للدراسة أو للتدريب والتأهيل وما في حكمها
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

اذن دخول للدراسة أو للتدريب والتأهيل وما في حكمها

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للدراسة لحامله لدخول الدولة مرة واحدة خالل شهرين ( 60
يوم ) من تاريخ صدوره ،والبقاء ملدة ( )90يوما اعتبارا من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها ملرة واحدة.

هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (توفر التأمين الصحي والضمان
املالي) خالل املدة املحددة.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

روابط مهمة

اذن دخول للدراسة أو للتدريب والتأهيل وما في حكمها
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الزائر
مؤسسات مرخصة ملزاولة النشاط التعليمي
ومعتمدة

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد املكفول من مؤسسات مرخصة ملزاولة النشاط التعليمي ومعتمدة

فئة املتعامل
الوثائق

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل



صورة عن جواز سفر املكفول وال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد.



الضمان البنكي.



التأمين الصحي.

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

51



إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6



رسالة من الجامعات والكليات واملدارس املعترف بها.

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 450 :درهم
عاجل 100 :درهم
رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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إذن دخول لمالك العقار
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

اذن دخول ملالك العقار

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول ملالك عقار في الدولة لعدة سفرات خالل ( )180يوم من تاريخ
صدور اإلذن حيث يستطيع الشخص الدخول والخروج خالل الفترة املقدرة.

هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

اذن دخول ملالك العقار
مقدم الطلب
مالك العقار

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد املكفول من مؤسسات مرخصة ملزاولة النشاط التعليمي ومعتمدة

فئة املتعامل
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شهادة ملكية العقار من الجهة املختصة بالتسجيل العقاري في اإلمارة.
أن يكون العقار -منزل أو شقة مملوكة بالكامل ملقدم الطلب وأن يكون العقار مكتمل البناء وقابل للسكن و يتناسب مع عدد أفراد
االسرة و أن ال يقل قيمة العقار عن مليون درهم.



وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة.



شهادة راتب او ما يثبت وجود دخل ثابت ملالك العقار ال يقل عن  10آالف درهم في الشهر.



صورة عن جواز سفر مالك العقار وال تقل صالحيته عن ( )6اشهر معتمد.


الوثائق

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
اصدار 1000 :درهم
رسوم االصدر

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة
تقديم طلب الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

مراكزسعادة املتعاملين
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التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

 التواصل مع مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

إذن دخول عالج
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

اذن دخول للعالج
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للعالج مرة واحدة خالل شهرين ( 60يوم) من تاريخ صدوره
والبقاء ( )90يوما اعتبارا من تاريخه ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات املدة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة
• يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
• يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (توفر التأمين الصحي والضمان املالي)
خالل املدة املحددة.
• يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.
اذن دخول للعالج
مقدم الطلب
املستشفيات و الهيئات الصحية املرخصة

مالحظات



إرفاق رسالة من املستشفى تفيد السبب من الزيارة.



تقرير طبي مصدق حسب األصول.
صورة عن جواز املكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد).
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يمكن تمديد إذن الدخول مرة واحدة

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املقيم

متطلبات الحصول على الخدمة
بكفالة املستشفيات/الهيئات الصحية املرخصة لعدة سفرات

فئة املتعامل

الوثائق

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

بكفالة املستشفيات/الهيئات الصحية املرخصة لسفرة واحدة


إرفاق رسالة من املستشفى تفيد السبب من الزيارة .
صورة عن جواز املكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد.
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يمكن تمديد إذن الدخول مرة واحدة
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فئة املتعامل
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

.1

الحصول على معلومات الخدمة

.2

تقديم طلب الخدمة

.3

التواصل خالل سير االجراءات

.4

الحصول على الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
بكفالة املستشفيات/الهيئات الصحية املرخصة لعدة سفرات
طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 1300 :درهم
رسوم االصدار

بكفالة املستشفيات/الهيئات الصحية املرخصة لسفرة واحدة
طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 450 :درهم
رسوم االصدار

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقميةأو باسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إذن دخول مرافق مريض
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

اذن دخول كمرافق لعالج مريض
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول كمرافق لعالج مريض مرة واحدة خالل شهرين من تاريخ صدوره
والبقاء ( )90يوما اعتبارا من تاريخه ويجوز تمديده مرة واحدة ولذات املدة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة
• يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
• يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
• يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.
اذن دخول كمرافق لعالج مريض
مقدم الطلب

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
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(املستشفيات و الهيئات الصحية املرخصة)

متطلبات الحصول على الخدمة
بكفالة املستشفيات/الهيئات الصحية املرخصة لعدة سفرات

فئة املتعامل

الوثائق

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

الفرد املقيم



إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء  ،قياس .4/6



صورة عن جواز سفر املكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر
ومعتمد.



الضمان البنكي.



التأمين الصحي.

إرفاق رسالة من املستشفى تفيد السبب من الزيارة.

يمكن تمديد إذن الدخول مرة واحدة
طلب 100 :درهم
اصدار 1300 :درهم
رسوم االصدار

الحصول على معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

بكفالة املستشفيات/الهيئات الصحية املرخصة لسفرة واحدة


إرفاق رسالة من املستشفى تفيد السبب من الزيارة.
صورة عن جواز املكفول ال تقل صالحيته عن ( )6أشهر ومعتمد.



الضمان البنكي.



التامين الصحي.



إرفاق صورة شخصية ملونه.



يمكن تمديد إذن الدخول مرة واحدة
طلب 100 :درهم
اصدار 450 :درهم
رسوم االصدار

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تعديل بيانات إذن دخول
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

تعديل بيانات إذن دخول
هي خدمة يتم بموجبها تعديل بيانات أذن الدخول (للزيارة للسياحة ،للعالج للعمل ،لإلقامة ...إلخ).
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن دخول بإنواعه
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
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شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

تعديل إذن الدخول
مقدم الطلب
حسب نوع إذن الدخول الصادر

فئات املتعاملين

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

الوثائق

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

الفرد الحاصل على إذن دخول


صورة من إذن الدخول.



صورة من جواز السفر.



بالنسبة للقطاع الخاص إرفاق التصريح املعدل.



بالنسبة للمنطقة الحرة إرفاق رسالة.

طلب 50 :درهم
ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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تمديد إذن دخول
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

تمديد إذن دخول للعالج

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تمديد إذن دخول للعالج ( )90يوم.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
دخول
عالج
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

تمديد إذن الدخول للعالج
مقدم الطلب
املستشفيات و الهيئات الصحية املرخصة

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد الزائر

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل على إذن دخول

فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات

إرفاق صورة من جواز سفر.

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 400 :درهم
ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب

مكاتب الطباعة

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
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الحصول على الخدمة

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

تمديد إذن دخول للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تمديد إذن دخول للمقيمين في مجلس التعاون ( )30يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
دخول
بأنواعه
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

تمديد إذن دخول للمقيمين في مجلس التعاون ( )30يوم.
مقدم الطلب
الفرد املقيم في دول مجلس التعاون

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل على إذن دخول
إرفاق صورة من جواز سفر.

فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات

طلب 200 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 500 :درهم
ال ينطبق

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو
باسم املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
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التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

تمديد إذن دخول (للزيارة)

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تمديد إذن دخول للمقيمين في مجلس التعاون ( )30يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن الزيارة بأنواعها
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

تمديد إذن دخول (للزيارة)
مقدم الطلب
الكفيل املقيم

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد الزائر

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل على إذن دخول

فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات

إرفاق صورة من جواز سفر.

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 500 :درهم
ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. -تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق

مراكزسعادة املتعاملين
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
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 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

 دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

تمديد إذن دخول ملرافقي مواطني دول مجلس التعاون

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تمديد إذن دخول ملرافقي دول مجلس التعاون ملدة ( )60يوم
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن الزيارة بأنواعها
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

تمديد إذن دخول ملرافقي مواطني دول مجلس التعاون
مقدم الطلب
مواطني دول مجلس التعاون

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املرافق ملواطني دول مجلس التعاون

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل على إذن دخول

فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات

إرفاق صورة من جواز سفر.

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 200 :درهم
ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
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الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

تمديد إذن دخول (للسياحة)
هي خدمة يتم بموجبها إصدار تمديد إذن الدخول (للسياحة) ملدة ( )30يوم مرتين بموجب القرار الوزاري
رقم  2/7لسنة 2018م.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن سياحة بأنواعه
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات واملتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.

تمديد إذن دخول (للسياحة)
مقدم الطلب
الفرد الزائر الحاصل على اذن دخول /االلشركات
السياحية

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

الفرد الحاصل على إذن دخول
إرفاق صورة من جواز سفر.
طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 500 :درهم
ال ينطبق
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مكاتب الطباعة

مراكزسعادة املتعاملين

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

قنوات التواصل/
روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

تمديد إذن دخول للدراســة
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار تمديد اذن دخول للدراسة مرة واحدة ملدة ( )90يوم( ،الكفيل :مرخص
ملزاولة النشاط التعليمي ومعتمد)
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 غير مرتبطة  مرتبطة “اسم الخدمة" :اذن دخول للدراسة أو للتدريب والتأهيل وما في حكمها
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

تمديد إذن دخول للدراس ــة
مقدم الطلب
املؤسسات التعليمية

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الطالب

متطلبات الحصول على الخدمة
الطالب الحاصل على إذن دخول
إرفاق صورة من جواز سفر.
طلب 100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
اصدار 500 :درهم
ال ينطبق
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق

التواصل خالل سير
االجراءات

ال ينطبق

ال ينطبق

الحصول على الخدمة

ال ينطبق

ال ينطبق

تقديم طلب الخدمة

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إلغاء إذن دخول
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

إلغاء إذن دخول
هي خدمة يتم بموجبها إلغاء إذن الدخول أو التأشيرة (قبل دخول الدولة)
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن دخول بأنواعه
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

روابط مهمة

يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء

تفعيل الطلب.
ال يتم قبول الطلبات في حل تواجد املستفيد من الخدمة قبل دخول للدولة
إلغاء إذن الدخول
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد الحاصل على اذن دخول
حسب نوع إذن الدخول الصادر

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

الوثائق

الفرد الحاصل على إذن دخول


إرفاق صورة من إذن الدخول أو التأشيرة.



إرفاق صورة من جواز سفر املكفول.



أرفاق رسالة من املناطق الحرة.



ارفاق صورة من هوية الكفيل.
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مالحظات
طلب 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
ال ينطبق

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

خدمة إصدار تصريح اإلقامة
إصدار تضي ح إقامة مستثمر أو رشيك
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

اذن دخول عمل مستثمر أو شريك
هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للمستثمرين و الشركاء .
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"........................... :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين
إلخ ).خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء
تفعيل الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

قنوات التواصل /روابط مهمة
قنوات التواصل

روابط مهمة

اذن دخول عمل مستثمر أو شريك
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مقدم الطلب
املستثمر  /الشريك (أو من ينوب عنه)

فئات املتعاملين

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
املستثمر  /الشريك

فئة املتعامل

الوثائق



إرفاق صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء ،قياس .4/6



صورة عن جواز سفر وال تقل صالحيته عن( )6أشهر معتمد.



3صورة عن الرخصة التجارية مع كشف بأسماء الشركاء.



عقد وكيل الخدمات (للمستثمر) وعقد الشراكة مصدق (للشريك).



صورة عن املوافقة املبدئية للمستثمر من دوائر التنمية االقتصادية ذات العالقة.

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

طلب 150 :درهم
اصدار 100 :درهم
رسوم اإلصدار

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

حكوم أو القطاع الخاص أو المناطق الحرة
إصدار تضي ح إقامة لشخص يعمل ن يف قطاع
ي
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

إصدار تصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع حكومي أو القطاع الخاص أو املناطق الحرة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إقامة للمكفول من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو املنطقة الحرة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن دخول إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
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ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة

مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

روابط مهمة

 48ساعة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين الصحي) خالل
املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

إصدار تصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع حكومي أو القطاع الخاص أو املناطق الحرة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد املقيم
الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو املناطق الحرة

فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل قطاع حكومي

فئة املتعامل

الوثائق

الكفيل قطاع خاص أو منطقة حرة



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول .



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



بطاقة العمل أو (ايصال بطاقة العمل) لفئة قطاع الخاص.



إيصال الهوية.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



الضمان الصحي.



إيصال الهوية



طلب املوافقة املبدئية على النقل.



الضمان الصحي (أبوظبي  /دبي ).
أذن الدخول


مالحظات

الرسوم



رسوم الطلب 100 :درهم



رسوم االصدار 100 :درهم عن كل سنة



الخدمات االلكترونية 50 :درهم

رسوم خدمة التوصيل  35درهم

ال ينطبق

الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إصدار تضي ح إقامة ألفراد أشة

بطاقة تعريف الخدمة
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قنوات التواصل

رمز الخدمة
اسم الخدمة

إصدار تصريح إقامة ألفراد أسرة
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار إقامة بدون عمل على كفالة مقيم يعمل في قطاع الخاص أو منطقة
الحرة و القطاع الحكومي أو مواطن أو مواطني دول مجلس التعاون .

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

 رئيسية
 غير مرتبطة
 ال
 معلوماتية
 عادية

 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ضبطية
 إجرائية
 معقدة
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة

فئات املتعاملين

روابط مهمة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين الصحي)
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

 تكميلية
 فرعية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن دخول

إصدار تصريح إقامة ألفراد أسرة
مقدم الطلب

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املقيم

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

كفيل يعمل في قطاع خاص أو منطقة
حرة

كفيل يعمل في قطاع حكومي

كفيل مواطن أو مواطني دول مجلس
التعاون

كفيل مستثمر أو شريك



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية لم هم فوق
سن ( )18عام.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية.
أذن الدخول



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول

الوثائق









مالحظات

الرسوم

رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 50 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 150 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

الرسوم القابلة
لالسترجاع
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متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

كفيل يعمل في قطاع خاص أو منطقة
حرة

كفيل يعمل في قطاع حكومي

كفيل مواطن أو مواطني دول مجلس
التعاون

كفيل مستثمر أو شريك



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية لم هم فوق
سن ( )18عام.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية.
أذن الدخول



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول

الوثائق









مالحظات

الرسوم

رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 50 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 150 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

الرسوم القابلة
لالسترجاع

إصدار تضي ح إقامة لكفالة الجامعات والكليات والمعاهد

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

تجديد تصريح إقامة لكفالة الجامعات والكليات واملعاهد
هي خدمة يتم بموجبها تجديد إقامة بدون عمل على كفالة الجامعات والكليات ملدة سنة واحدة أو سنتين.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

روابط مهمة

تجديد تصريح إقامة لكفالة جامعات والكليات واملعاهد
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مقدم الطلب
مؤسسات مرخصة ملزاولة النشاط التعليمي ومعتمدة

فئات املتعاملين

الفئة املستفيدة من الخدمة
الطالب املقيم

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل إقامة سارية املفعول

فئة املتعامل

الوثائق



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو بطاقة صحي ــة (إقامة أبو ظبي).



رسالة من الجامعة أو الكلية أو املعهد تفيد استمرارية الدراسة.

مالحظات

الرسوم

الرسوم القابلة لالسترجاع



رسوم الطلب 50 :درهم



رسوم االصدار 100 :درهم(عن كل سنه وعن كل فرد لإلصدار)



الخدمات االلكترونية 50 :درهم

رسوم خدمة اإلمبوست  35درهم

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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إصدار تضي ح إقامة لفئة عمال الخدمة المساعدة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

إصدار تصريح إقامة لفئة عمال الخدمة املساعدة
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار إقامة للمستخدم على كفالة املواطن ومواطني دول مجلس التعاون
ومقيم وشريك أو مستثمر.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن دخول
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة




يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات واملتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل

الطلب.
ال يتم تقديم الخدمة إال من خالل مراكز طباعة تدبير حيث ان ملف العمالة املساعدة محول إلى وزارة املوارد
البشرية والتوطين .FAHAR
إصدار تصريح إقامة لفئة عمال الخدمة املساعدة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد من فئة عمال الخدمة املساعدة
مواطن ،مواطن دول مجلس التعاون ،مقيم ،مستثمر/
شريك

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون

فئة املتعامل

الوثائق

روابط مهمة



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية
بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



إيصال الهوية



الضمان الصحي.
أذن الدخول



كفيل مقيم



صورة شخصية حديثة ملونة ذات
خلفية بيضاء للمكفول

شريك او مستثمر


صورة جواز السفر.



صورة شخصية حديثة



ملونة ذات خلفية بيضاء
للمكفول .



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية.
إيصال الهوية
الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية
أذن الدخول



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات
املعنية.



إيصال الهوية





الضمان الصحي أو البطاقة الصحية
أذن الدخول






مالحظات
الرسوم

رسوم الطلب 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
العاجل 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم

رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
العاجل 100 :درهم
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متطلبات الحصول على الخدمة
للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون
كفيل مقيم
رسوم استقدام فئة الخدم املساعدة ()5000
درهم.
رسوم الضمان ( )2000درهم

فئة املتعامل

شريك او مستثمر
رسوم استقدام فئة الخدم املساعدة
( )5000درهم.
رسوم الضمان ( )2000درهم

الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إصدار تضي ح إقامة لمولود جديد

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

إصدار تصريح إقامة ملولود جديد
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها بموجبها إصدار إقامة بدون عمل على كفالة مقيم يعمل في قطاع الخاص أو
منطقة الحرة و القطاع الحكومي أو مواطن أو مواطني دول مجلس التعاون .
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
مرتبطة “اسم الخدمة"................................. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

روابط مهمة

محدودية الخدمة
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املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

إصدار تصريح إقامة ملولود جديد
مقدم الطلب
الكفيل

الفئة املستفيدة من الخدمة
املولود الجديد

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

كفيل يعمل في قطاع خاص أو منطقة
حرة


صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.
صورة جواز السفر للمكفول



إيصال الهوية.



صورة جواز السفر للكفيل مع
االقامة سارية املفعول.



شهادة ميالد للمكفول.



شهادة راتب.
عقد ايجار السكن (مصدق) أو
تملك سكن للكفيل.



صورة إقامة األم .



الوثائق



مالحظات

الرسوم

كفيل يعمل في قطاع حكومي


صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول .
صورة جواز السفر للمكفول .



إيصال الهوية.



عقد اإليجار السكن (مصدق) أو
تملك سكن.



صورة من جواز سفر الكفيل مع
اإلقامة سارية املفعول.



عقد العمل.



شهادة ميالد للمكفول.



صورة إقامة األم.



الضمان الصحي



كفيل مواطن أو مواطني دول مجلس
التعاون

كفيل مستثمر أو شريك


صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.
إيصال الهوية.



صورة شخصية حديثة ملونة
ذات خلفية بيضاء
للمكفول .





صورة جواز السفر.





إيصال الهوية.

صورة جواز الكفيل مع
االقامة سارية املفعول.



صورة جواز الكفيل.



شهادة ميالد املكفول.



شهادة ميالد املكفول.





صورة جواز السفر اإلم .

عقد ايجار السكن (مصدق)
أو تملك سكن للكفيل.



الضمان الصحي .أو البطاقة
الصحية



صورة إقامة األم.



الضمان الصحي أو البطاقة
الصحية

الضمان الصحي .

كشف حساب ملدة 3أشهر

يجب اصدار اإلقامة للمولود الجديد خالل  120يوم من الوالدة تفاديا الحتساب الغرامات
رسوم الطلب 50 :درهم
رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم الطلب 100 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل سنة رسوم االصدار  100 :درهم عن كل سنة
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

رسوم الطلب 150 :درهم
رسوم االصدار  100 :درهم عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست  35د

الرسوم القابلة
لالسترجاع

الحصول على معلومات الخدمة

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير االجراءات
الحصول على الخدمة

مراحل الحصول على الخدمة
مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
مكاتب الطباعة
مراكزسعادة املتعاملين
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أوباسم املستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء /
تطورات الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة
من قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد
االمارات ،توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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خدمة تجديد تصريح اإلقامة
تجديد تضي ح إقامة مستثمر أو رشيك
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

تجديد تصريح إقامة ملستثمر أو شريك

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

هي خدمة يتم بموجبها تجديد إقامة مستثمر أو الشريك.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

تجديد تصريح إقامة ملستثمر أو شريك
مقدم الطلب
الشريك  /املستثمر املقيم

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل إقامة سارية املفعول

فئة املتعامل

الوثائق



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو البطاقة الصحية.

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع



رسوم الطلب 150 :درهم



رسوم االصدار 100 :درهم(عن كل سنه وعن كل فرد لإلصدار)

رسوم خدمة اإلمبوست  35درهم

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة
تقديم طلب الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

مراكزسعادة املتعاملين
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التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

حكوم أو القطاع الخاص أو المناطق الحرة
تجديد تضي ح إقامة لشخص يعمل ن يف قطاع
ي
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

تجديد تصريح إقامة
هي خدمة يتم بموجبها تجديد إقامة للمكفول من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو املنطقة الحرة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

تجديد تصريح إقامة لشخص يعمل في قطاع حكومي أو القطاع الخاص أو املناطق الحرة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد املقيم

فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
الكفيل قطاع حكومي

فئة املتعامل


الكفيل قطاع خاص أو منطقة حرة


صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول .

صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية
بيضاء للمكفول .



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



بطاقة العمل أو (إيصال بطاقة العمل) لفئة قطاع الخاص.



إيصال الهوية.



إفادة من املنطقة الحرة بأن الشخص على رأس عمله.



الضمان الصحي أو بطاقة صحية



إيصال الهوية.


الوثائق

روابط مهمة
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إفادة من جهة العمل  :تفيد أن الشخص على رأس عمله.

لضمان الصحي أو بطاقة صحية

مالحظات
الرسوم



رسوم الطلب 100 :درهم



رسوم االصدار 100 :درهم عن كل سنة

رسوم خدمة اإلمبوست  35درهم

ال ينطبق

الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تجديد تضي ح إقامة ألفراد أشة
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

تجديد تصريح إقامة ألفراد أسرة
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار إقامة بدون عمل على كفالة مقيم يعمل في قطاع الخاص أو منطقة
الحرة و القطاع الحكومي أو مواطن أو مواطني دول مجلس التعاون .
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار إذن دخول
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

شروط الحصول على الخدمة

روابط مهمة

محدودية الخدمة
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املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل

الوثائق

تجديد تصريح إقامة ألفراد أسرة
مقدم الطلب
الكفيل

متطلبات الحصول على الخدمة
كفيل مواطن أو مواطني
كفيل يعمل في قطاع حكومي
دول مجلس التعاون

كفيل يعمل في قطاع خاص أو
منطقة حرة



 .1صورة شخصية
حديثة ملونة ذات
خلفية بيضاء
للمكفول 2.



 .3صورة جواز السفر.



 .4فحص طبي الئق
معتمدة من الجهات
املعنية ملن هم فوق ()18
عام

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املقيم



صورة شخصية حديثة
ملونة ذات خلفية بيضاء
للمكفول .



صورة جواز السفر.





فحص طبي الئق معتمدة
من الجهات املعنية ملن
هم فوق سن ( )18عام.

صورة شخصية
حديثة ملونة ذات
خلفية بيضاء
للمكفول .



صورة جواز السفر.



 .4عقد عمل



إيصال الهوية.





 .5صورة إيصال الهوية.





 .6الضمان الصحي أو
بطاقة صحية





 .7كشف حساب ملدة 3
شهور

شهادة راتب.
عقد ايجار السكن
(مصدق) أو تملك سكن
باسم الكفيل.

فحص طبي الئق
معتمدة من
الجهات املعنية ملن
هم فوق سن ()18
عام.





 8عقد إيج ــار ( سكن
مصدق أو تملك سكن
باسم الكفيل )

صورة من جواز الكفيل
مع االقامة سارية
املفعول (.ما عدا دبي )



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو
بطاقة صحية





 9صورة من جواز
الكفيل مع إقامة سارية
املفعول

الضمان الصحي أو
بطاقة صحية .

كفيل مستثمر أو شريك



صورة شخصية
حديثة ملونة ذات
خلفية بيضاء
للمكفول .



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق
معتمدة من الجهات
املعنية ملن هم فوق
سن ( )18عام.



إيصال الهوية.



عقد ايجار السكن
(مصدق) أو تملك
سكن باسم الكفيل.



صورة من جواز
الكفيل مع االقامة
سارية املفعول.



 .7الضمان الصحي أو
بطاقة الصحية



الضمان املالي 3000
درهم عن كل فرد ( في
حالة املخالفة يتم
سحب الضمان )

األبناء أكبر من  18عاما


صورة شخصية
حديثة ملونة ذات
خلفية بيضاء
للمكفول .



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق
معتمدة من الجهات
املعنية.



إيصال الهوية.



صورة من جواز
الكفيل مع االقامة
سارية املفعول.



عقد ايجار السكن
(مصدق) أو تملك
سكن للكفيل.



عقد العمل (القطاع
الخاص أو املناطق
الحرة ) أو شهادة
راتب (القطاع
الحكومة)



إرفاق كتاب يفيد
استمارية الدراسة
من أحد املؤسسات
التعليمية بالدولة أو
اخر مؤهل دراس ي.



الضمان الصحي أو
البطاقة الصحية .



توفر إقرار حالة
اجتماعية تفيد بعدم
زواج املكفولة االنثى
ً
فوق  18عاما

مالحظات

الرسوم

رسوم الطلب100 :د
رسوم االصدار 100 :د عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل 100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست 35د

رسوم الطلب 100 :د
رسوم االصدار 100 :د عن كل
سنة
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل 100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست 35د

رسوم الطلب50 :د
رسوم االصدار 100 :د عن
كل سنة
الخدمات االلكترونية50 :
درهم
رسوم الطلب العاجل :
100د
رسوم خدمة اإلمبوست
35د

رسوم الطلب150 :د
رسوم االصدار 100 :د عن
كل سنة
الخدمات االلكترونية50 :
درهم
رسوم الطلب العاجل 100 :د
رسوم خدمة اإلمبوست 35د
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فئة املتعامل

كفيل يعمل في قطاع خاص أو
منطقة حرة

متطلبات الحصول على الخدمة
كفيل مواطن أو مواطني
كفيل يعمل في قطاع حكومي
دول مجلس التعاون

كفيل مستثمر أو شريك

األبناء أكبر من  18عاما

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تجديد تضي ح إقامة لكفالة الجامعات والكليات والمعاهد
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

تجديد تصريح إقامة لكفالة الجامعات والكليات واملعاهد
هي خدمة يتم بموجبها تجديد إقامة بدون عمل على كفالة الجامعات والكليات ملدة سنة واحدة أو سنتين.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.



محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

تجديد تصريح إقامة لكفالة جامعات والكليات واملعاهد
مقدم الطلب

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
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الطالب املقيم

مؤسسات مرخصة ملزاولة النشاط التعليمي ومعتمدة

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل إقامة سارية املفعول

فئة املتعامل

الوثائق



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو بطاقة صحي ــة (إقامة أبو ظبي).



رسالة من الجامعة أو الكلية أو املعهد تفيد استمرارية الدراسة.

مالحظات

الرسوم

الرسوم القابلة لالسترجاع



رسوم الطلب 50 :درهم



رسوم االصدار 100 :درهم(عن كل سنه وعن كل فرد لإلصدار)



الخدمات االلكترونية 50 :درهم

رسوم خدمة اإلمبوست  35درهم

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تجديد تضي ح إقامة لفئة عمال الخدمة المساعدة
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

تجديد تصريح إقامة لفئة عمال الخدمة املساعدة
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار إقامة للمستخدم على كفالة املواطن ومواطني دول مجلس التعاون
ومقيم وشريك أو مستثمر.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
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جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

روابط مهمة

 48ساعة



يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل

الطلب.
ال يتم تقديم الخدمة إال من خالل مراكز طباعة تدبير حيث ان ملف العمالة املساندة محول إلى وزارة املوارد
البشرية والتوطين .FAHAR
تجديد تصريح إقامة لفئة عمال الخدمة املساعدة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
الفرد املقيم

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

متطلبات الحصول على الخدمة
للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون
لكفيل مقيم

فئة املتعامل

الوثائق

ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية
بيضاء للمكفول.



صورة شخصية حديثة ملونة ذات
خلفية بيضاء للمكفول



صورة جواز السفر.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات
املعنية.



فحص طبي الئق معتمدة من
الجهات املعنية.



إيصال الهوية.



إيصال الهوية.



الضمان الصحي أو بطاقة صحية



الضمان الصحي أو بطاقة صحية

لشريك او مستثمر


صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية
بيضاء للمكفول.



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



إيصال الهوية



الضمان الصحي أو بطاقة صحية

مالحظات

الرسوم



رسوم الطلب 50 :درهم



الخدمات االلكترونية 50 :درهم



رسوم االصدار  100 :درهم عن كل سنة



رسوم الطلب100 :درهم



الخدمات االلكترونية 50 :درهم



رسوم االصدار100 :درهم ( عن كل
سنة إصدار )





رسوم استقدام فئة الخدم
املساعدة ( )5000درهم.





رسوم الضمان ( )2000درهم.
( خاص بوزارة املوارد البشرية
والتوطين )

رسوم استقدام فئة الخدم املساعدة ()5000
درهم.



رسوم الضمان ( )2000درهم( خاص بوزارة
املوارد البشرية والتوطين)



رسوم الطلب150 :درهم



الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم االصدار100 :درهم (عن كل سنة
إصدار)

الرسوم القابلة لالسترجاع
مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مر اكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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تعديل بيانات اإلقامة
تعديل بيانات تضي ح اإلقامة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل

الوثائق

تعديل بيانات تصريح إقامة
هي خدمة يتم بموجبها تعديل بيانات تصاريح اإلقامة .
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

تعديل بيانات تصريح إقامة
مقدم الطلب
املؤسسات /الفرد املقيم

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املقيم

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل إقامة سارية املفعول


صورة جواز السفر.



صورة شخصية (في حالة طلب تعديل صورة)



بطاقة العمل (في حالة تعديل مهنة)



رسالة من الجهات الحكومية ( القطاع الحكومي )

مالحظات

الرسوم

الرسوم القابلة لالسترجاع



رسوم الطلب 50 :درهم



رسوم االصدار  50 :درهم عن كل سنة



الخدمات االلكترونية 50 :درهم

رسوم خدمة التوصيل  35درهم

ال ينطبق
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مكاتب الطباعة

مراكزسعادة املتعاملين

 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

حكوم ن يف نفس اإلمارة
الحكوم إىل قطاع
نقل تضي ح إقامة لشخص يعمل ن يف القطاع
ي
ي
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

نقل تصريح إقامة لشخص يعمل في القطاع الحكومي
هي خدمة يتم بموجبها نقل تصريح إقامة ملقيم يعمل في قطاع حكومي على أن ينقل إلى قطاع حكومي في نفس
اإلمارة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.
يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.


شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

نقل تصريح إقامة لشخص يعمل في القطاع الحكومي
مقدم الطلب
مؤسسات القطاع الحكومي

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد العامل في القطاع الحكومي
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متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل إقامة سارية املفعول

فئة املتعامل

الوثائق



صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول .



صورة جواز السفر.



فحص طبي الئق معتمدة من الجهات املعنية.



إيصال الهوية .



الضمان الصحي .



طلب املوافقة املبدئية على النقل .

مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع



رسوم الطلب 50 :درهم



رسوم االصدار  150 :درهم عن كل سنة

رسوم خدمة اإلمبوست  35درهم

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

نقل تضي ح إقامة من جواز إىل جواز أخر جديد
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

نقل تصريح إقامة من جواز إلى جواز
هي خدمة يتم بموجبها تصريح اإلقامة من جواز لجواز سفر أخر جديد
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار تصريح إقامة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة
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شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة



يتوجب على املتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة (من فحص طبي ،توفر التأمين إلخ).
خالل املدة املحددة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

نقل تصريح إقامة من جواز إلى جواز
مقدم الطلب
الفرد املقيم

فئات املتعاملين

الفئة املستفيدة من الخدمة
نفسه

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل إقامة سارية املفعول

فئة املتعامل
الوثائق



صورة جواز السفر الجديد



صورة جواز السفر القديم



رسالة من جهة العمل



رسوم الطلب 50 :درهم



رسوم االصدار  50 :درهم



الخدمات االلكترونية 50 :درهم

مالحظات

الرسوم

الرسوم القابلة لالسترجاع

رسوم خدمة التوصيل  35درهم

ال ينطبق

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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إلغاء تصريح اإلقامة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إلغاء تصاريح اإلقامة

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء تصريح اإلقامة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة":
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24 / 7
24 / 7
ال ينطبق
ال ينطبق
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ( )6أشهر.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

إلغاء إذن تصريح االقامة
مقدم الطلب

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
الفرد املقيم

متطلبات الحصول على الخدمة
الفرد الحاصل على إقامة سارية املفعول

فئة املتعامل
الوثائق



إلغاء الرخصة التجارية أو التنازل عنها عند إلغاء إقامة (الشريك أو املستثمر).



شهادة الوفاة (داخل الدولة) في حالة الوفاة.



شهادة وفاة خارج الدولة مصدقة من الجهات الرسمية

مالحظات
طلب 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
ال ينطبق

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسم
املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

85

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

ال ينطبق
ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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خدمات المؤسسات والشركات
م

الخدمات
الرئيسية

1

المنشأت

2

المتابعة

م

تصنيف الخدمة

قائمة الخدمات

الت تقدم لها الخدمة
الجهة ي

1

اصدار بطاقة منشأة

خدمة فرعية

G2B & G2G

2

تجديد بطاقة المنشأة

خدمة تكميلية

G2B & G2G

3

إلغاء بطاقة المنشأة

خدمة تكميلية

G2B & G2G

4

تعديل بطاقة المنشأة

خدمة تكميلية

G2B & G2G

5

رفع الحظر عن بطاقة المنشأة

خدمة تكميلية

G2B & G2G

6

إصدار بطاقة مندوب

خدمة فرعية

G2B & G2G

7

تجديد بطاقة المندوب

خدمة تكميلية

G2B & G2G

8

تعديل بيانات بطاقة المندوب

خدمة تكميلية

G2B & G2G

9

إلغاء بطاقة المندوب

خدمة تكميلية

G2B & G2G

1

اصدار ترصي ح مغادرة

خدمة فرعية

G2C

2

الغاء ترصي ح مغادرة

تكميلية خدمة

G2C

3

تحويل للمحكمة

خدمة فرعية

G2B & G2C & G2G

4

تعميم عن مكفول يف القائمة االدارية

خدمة فرعية

G2B & G2G

5

رفع تعميم عن مكفول يف القائمة االدارية

تكميلية خدمة

G2B & G2C
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خدمات المنشأت
إصدار بطاقة منشأة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إصدار بطاقة منشأة

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار بطاقة املنشأة موضحا بها بيانات املنشأة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة".............................. :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة" :باشر أعمالك
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

إصدار بطاقة املنشأة موضحا بها بيانات املنشأة
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
مؤسسات القطاع الحكومي

فئة املتعامل

مؤسسات القطاع الخاص أو املنطقة الحرة



-1صورة من املرسوم (االتحادي/املحلي)



-2صورة من قرار تشكيل مجلس
اإلدارة .



-3رسالة موجهة إلى اإلدارة العامة
بطلب فتح ملف موقع من قبل رئيس
مجلس اإلدارة أو من يفوض عنه.



-4رسالة اعتماد توقيع املخولين
بالتوقيع .



 .5استخدام بطاقة الهوية في مكاتب
الطابعة للمخولين بالتوقيع .

الوثائق

الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج دعم
املشاريع الصغيرة


صورة من الرخصة التجارية وإذا كانت
شركة ذات مسؤولية محدودة يتم إرفاق
الرخصة موضحا بها أصحاب العالقة.
صورة من الوكالة في حال توكيل شخص
آخر.



الرخصة التجارية و إذا كانت شركة ذات
مسؤولية محدودة يتم إرفاق الرخصة
موضحا بها أصحاب العالقة .رسالة
اعتماد توقيع .





صورة من الوكالة في حال توكيل شخص
آخر.



قد التأسيس في حالة الشراكة .



عقد التأسيس في حاله الشراكة.



رسالة من برنامج دعم املشاريع الصغيرة .

مالحظات
الرسوم

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

طلب 100:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 200 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

الرسوم القابلة
لالسترجاع
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تجديد بطاقة منشأة
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

تجديد بطاقة منشأة
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها تجديد بطاقة املنشأة موضحا بها بيانات املنشأة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار بطاقة منشأة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

تجديد بطاقة املنشأة موضحا بها بيانات املنشأة
الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة
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متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

الوثائق
مالحظات
الرسوم

مؤسسات القطاع الحكومي



بدون وثائق

الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج دعم املشاريع
الصغيرة

مؤسسات القطاع الخاص أو املنطقة الحرة
الرخصة التجارية (سارية املفعول) و إذا
كانت شركة ذات مسؤولية محدودة يتم
إرفاق الرخصة موضحا بها أصحاب العالقة



الرخصة التجارية (سارية املفعول) و إذا كانت
شركة ذات مسؤولية محدودة يتم إرفاق الرخصة
موضحا بها أصحاب العالقة

رسالة من الجهة الداعمة

في حالة عدم التجديد أو إلغاء بطاقة املنشأة يترتب عليه غرامة مالية شهرية بقيمة  100درهم باإلضافة إلى مخالفة انتهاء البطاقة  1000د) في جميع الفئات
طلب 50:درهم
طلب 100:درهم
طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم
االصدار 200 :درهم
االصدار 100 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم الطلب العاجل  100 :د
رسوم الطلب العاجل  100 :د

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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تعديل بطاقة منشأة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

تعديل بطاقة منشأة

وصف الخدمة

هي خدمة يتم بموجبها تعديل بيانات بطاقة املنشأة للقطاع العام أو الخاص أو املنطقة الحرة ( تغيير االسم
التجاري ،التنازل ،إلغاء  /إضافة شريك )

هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة



الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
مؤسسات القطاع الحكومي

فئة املتعامل

روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

تعديل بطاقة املنشأة
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

فئات املتعاملين

الوثائق

 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار بطاقة منشأة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة

مؤسسات القطاع الخاص أو املنطقة الحرة



صورة من املرسوم االتحادي  /املحلي





كتاب من املخول موجة لالدارة تفيد طلب لتعديل على ملف
املنشاه

الرخصة التجارية و اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة يتم ارفاق
الرخصة موضحا بها اصحاب العالقة



املوافقة املبدئية في حال إضافة شريك أو تغيير نشاط .



رسالة اعتماد توقيع .



الوكالة في حال توكيل شخص آخر



عقد التأسيس لتعديل الشركاء

مالحظات
الرسوم

طلب  50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 50 :درهم

طلب  50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 50 :درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إلغاء بطاقة منشأة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

إلغاء بطاقة منشأة
هي خدمة يتم بموجبها إلغاء بطاقة املنشأة للقطاع العام أو الخاص أو املنطقة الحرة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار بطاقة منشأة
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

إلغاء بطاقة املنشأة موضحا
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

الفئة املستفيدة من الخدمة
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متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات

الرسوم

مؤسسات القطاع الحكومي
بدون وثائق

يشترط دفع الغرامات وتصفية العمال
صورة من الرخصة التجارية امللغية للقطاع
الخاص
طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج دعم املشاريع
الصغيرة

مؤسسات القطاع الخاص أو املنطقة الحرة
بدون وثائق



يشترط دفع الغرامات وتصفية العمال
صورة من الرخصة التجارية امللغية للقطاع
الخاص
طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

بدون وثائق

يشترط دفع الغرامات وتصفية العمال
صورة من الرخصة التجارية امللغية للقطاع الخاص
طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

ه ـي ـئ ـ ــة اتحـ ـ ـ ــادي ـ ــة Federal Authority

93

رفع ن
حض بطاقة منشأه
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

رفع الحظر عن ملف األفراد  /الشركات

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها رفع الحظر عن األفراد أو املنشآت
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق


يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

رفع الحظر عن ملف األفراد  /الشركات
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة  /االفراد

الوثائق

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
االفراد

فئة املتعامل
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

روابط مهمة

كتاب رسمي من قبل الجهة الطالبة بالحظر

املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة الحرة
كتاب رسمي من قبل الجهة الطالبة بالحظر
الشركات  2000درهم لكل حالة

االفراد  1000 :درهم لكل حالة

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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إصدار بطاقة مندوب
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة

إصدار بطاقة مندوب

وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إصدار بطاقة مندوب يعمل في القطاع الحكومي  ،القطاع الخاص أو املناطق
الحرة والشركات الوطنية املستفيدة من برنامج دعم املشاريع الصغيرة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

إصدار بطاقة بطاقة مندوب
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل

الوثائق

مؤسسات القطاع الحكومي

الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج دعم املشاريع
الصغيرة

مؤسسات القطاع الخاص أو املنطقة الحرة


رسالة من الجهة املخولة



رسالة من الجهة املخولة



بطاقة الهوية



بطاقة الهوية



الرخصة التجارية في حال تعدد
الشركات

 رسالة من برنامج دعم املشاريع
 بطاقة الهوية


الرخصة التجارية في حال تعدد الشركات

مالحظات
الرسوم

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 250 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم
رسوم الطلب العاجل  100 :د

الرسوم القابلة
لالسترجاع
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تجديد بطاقة مندوب
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

تجديد بطاقة مندوب
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها تجديد بطاقة مندوب يعمل في القطاع الحكومي  ،القطاع الخاص أو املناطق
الحرة والشركات الوطنية املستفيدة من برنامج دعم املشاريع الصغيرة
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

تجديد بطاقة إصدار بطاقة مندوب
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

الفئة املستفيدة من الخدمة
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فئة املتعامل

مؤسسات القطاع الحكومي


الوثائق

متطلبات الحصول على الخدمة
الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج
مؤسسات القطاع الخاص أو
دعم املشاريع الصغيرة
املنطقة الحرة

رسالة عدم ممانعة من
الجهة املخولة



رسالة عدم ممانعة من
الجهة املخولة



رسالة عدم ممانعة من الجهة
املخولة

مواطن أو مواطني دول مجلس
التعاون


رسالة عدم ممانعة من
الجهة املخولة

مالحظات
طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

الرسوم

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

طلب 50:درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تعديل بيانات بطاقة مندوب
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

تعديل بيانات بطاقة مندوب
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها تعديل بيانات بطاقة املندوب
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار بطاقة مندوب
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة
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شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

فئة املتعامل
الوثائق



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

تعديل بطاقة مندوب
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

مؤسسات القطاع الحكومي
رسالة من الشركة تفيد بإضافة أو
حذف إحدى الرخص من بطاقة
املندوب

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج
مؤسسات القطاع الخاص أو
دعم املشاريع الصغيرة
املنطقة الحرة
رسالة من الشركة تفيد بإضافة أو حذف
رسالة من الشركة تفيد بإضافة
إحدى الرخص من بطاقة املندوب
أو حذف إحدى الرخص من
بطاقة املندوب

مواطن أو مواطني دول مجلس
التعاون
رسالة من الشركة تفيد بإضافة أو
حذف إحدى الرخص من بطاقة
املندوب

مالحظات
الرسوم

طلب  100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

طلب  100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

طلب  100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

طلب  100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 100 :درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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إلغاء بطاقة مندوب
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إلغاء بطاقة مندوب

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة



شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

الوثائق

بدون وثائق

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
الشركات الوطنية املستفيدة من برنامج
مؤسسات القطاع الخاص أو
دعم املشاريع الصغيرة
املنطقة الحرة

مؤسسات القطاع الحكومي


روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

إلغاء بطاقة مندوب
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

فئات املتعاملين

فئة املتعامل

هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إلغاء بطاقة املندوب
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة" :إصدار بطاقة مندوب
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة





بدون وثائق

مواطن أو مواطني دول مجلس
التعاون


بدون وثائق

بدون وثائق

مالحظات
الرسوم

طلب  50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 50 :درهم

طلب  50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 50 :درهم

طلب  50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 50 :درهم

طلب  50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
االصدار 50 :درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
-

تقديم طلب الخدمة

-

الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسم
املستخدم).
البحث عن الخدمة املراد التقديم لها.
تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق
دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
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رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

ال ينطبق
ال ينطبق

رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إصدار تضي ح مغادرة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إصدار تصريح مغادرة

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة للمخالفين بعد دفع الغرامات املترتبة عليهم حيث يتم اصدار
تصريح خروج محدد من أحد منافذ الدولة ،وأيضا للمواليد الجدد الذين ال ينوي ذووهم اصدار إقامة لهم.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


بالنسبة للمقيم املخالف يجب دفع رسوم املخالفة قبل املغادرة.



بالنسبة للمواليد الجدد الذين ال ينوي ذووهم اصدار إقامة لهم يشترط حضور األب واألم ملكتب الطباعة
الصدار تصريح املغادرة.



يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

شروط الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

إصدار تصريح مغادرة.
مقدم الطلب
األفراد من املخالفين ،أو ذوي املواليد الجدد

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة
مقدم الطلب نفسه ،أو املولود الجديد

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق



صورة جواز السفر أو الوثيقة.



صورة من اإلقامة أو إذن الدخول.



شهادة امليالد وصورة شخصية للمواليد الجدد

مالحظات
الرسوم

طلب 100 :درهم
االصدار100 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم

الرسوم القابلة
لالسترجاع
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مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي
 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

الحصول على الخدمة

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

إلغاء تضي ح مغادرة
قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة

إلغاء تصريح مغادرة

اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

هي خدمة يتم بموجبها إلغاء تصريح مغادرة.
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة


يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

إلغاء تصريح مغادرة.
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

فئات املتعاملين

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
الوثائق
مالحظات
الرسوم



صورة من تصريح املغادرة.

رسوم الطلب 50 :درهم
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رسوم االصدار  50 :درهم
رسوم الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الرسوم القابلة
لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تحويل للمحكمة
قنوات التواصل/
روابط مهمة
قنوات التواصل

بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

تحويل إلى املحكمة
هي عبارة عن طلب تحويل إلى املحكمة للنظر في الغرامات يقدمه األفراد املخالفون لقانون اإلقامة وشؤون األجانب
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 48ساعة
حسب ساعات العمل املعتمدة
يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.
طلب تحويل إلى املحكمة للنظر في الغرامات
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة الحرة

روابط مهمة

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
فئة املتعامل
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طلب تحويل املحكمة
واملكفول
والهوية
جواز سفر الكفيل



صورة من الرخصة التجارية للمنشأة



الوثائق
مالحظات
الرسوم
الرسوم القابلة
لالسترجاع

الطلب  50 :درهم

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

تعميم عن مكفول ن يف القائمة اإلدارية
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة
نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

تعميم عن مكفول في القائمة اإلدارية
هي خدمة يتم بموجبها إدراج املكفول في القائمة اإلدارية بسبب هروبه من الكفيل ،سواء كان الكفيل مواطن او
من مواطني مجلس التعاون  /أو بكفالة منشأة خاصة أو منطقة حرة  /أو بكفالة مقيم  /أو بكفالة منشأة
حكومية
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
 48ساعة
24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق


روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

تعميم عن مكفول في القائمة اإلدارية
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فئات املتعاملين

مقدم الطلب
الكفيل من املؤسسات الحكومية والخاصة
واملنطقة الحرة ،أو األفراد

متطلبات الحصول على الخدمة
مكفول لكفيل مواطن أو مجلس
مكفول لكفيل من الجهات الحكومية
التعاون أو كفيل مقيم

فئة املتعامل



الوثائق

مالحظات

الفئة املستفيدة من الخدمة
الكفيل من املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة الحرة ،أو
األفراد



رسالة من هيئة املوارد البشرية
والتوطين في حاالت التعميم قبل إلغاء
بطاقة العمل



استخدام نظام التحالف الخاص.

استخدام هوية الكفيل ( فئات
العمالة املساعدة )

مكفول لكفيل من الجهات الخاصة


استخدام نظام التحالف الخاص



دفع ضمان مالي بقيمة (  5000درهم) بهدف
تأمين تسفير املكفول املخالف.



رسالة من هيئة املوارد البشرية والتوطين في
حاالت التعميم قبل الغاء بطاقة العمل.

يتم استيفاء غرامة مالية قدرها 5000د في حال تقديم بالغ هروب كيدي من املنشأة او االفراد.
طلب  100 :درهم عن كل مكفول
طلب  100 :درهم عن كل مكفول
طلب  100 :درهم عن كل مكفول
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
العاجل  100 :درهم
العاجل  100 :درهم
العاجل  100 :درهم

الرسوم
الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)

رفع تعميم عن مكفول ن يف القائمة اإلدارية
بطاقة تعريف الخدمة
رمز الخدمة
اسم الخدمة
وصف الخدمة
هيكلية الخدمة
ارتباط الخدمة
الباقة
نوع الخدمة
تصنيف الخدمة
قناة الخدمة

قنوات التواصل /روابط
مهمة
قنوات التواصل

رفع تعميم عن مكفول في القائمة اإلدارية
هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها إدراج املكفول في القائمة اإلدارية لهروبه من الكفيل بالنسبة لفرد مواطن او
مواطني مجلس التعاون  /كفاله منشأة خاصة أو منطقة حره  /بكفالة مقيم  /بكفالة منشأة حكومية
 تكميلية
 فرعية
 رئيسية
 مرتبطة “اسم الخدمة"................................ :
 غير مرتبطة
 نعم “اسم الباقة"....................................... :
 ال
 ضبطية
 إجرائية
 معلوماتية
 معقدة
 عادية
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها
ساعات تقديم الخدمة
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نظام الخدمات الذكية (املوقع)
التطبيق الذكي
جهازالخدمة الذاتية
مراكزسعادة املتعاملين
مكاتب الطباعة
شروط الحصول على الخدمة
محدودية الخدمة
املخرج الرئيس ي للخدمة
فئات املتعاملين

24/7
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق


روابط مهمة

يتوجب على املتعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات املرسلة لهم أثناء سير املعاملة تفاديا إللغاء تفعيل
الطلب.

رفع تعميم عن مكفول في القائمة اإلدارية
مقدم الطلب
املؤسسات الحكومية والخاصة واملنطقة
الحرة

الفئة املستفيدة من الخدمة

متطلبات الحصول على الخدمة
مكفول لكفيل مواطن أو مجلس
مكفول لكفيل من الجهات الحكومية
التعاون أو كفيل مقيم

فئة املتعامل

الوثائق

 48ساعة
ال ينطبق

مكفول لكفيل من الجهات الخاصة



طلب كف البحث



طلب كف البحث



طلب كف البحث



استخدام هوية الكفيل



استخدام هوية الكفيل



استخدام هوية الكفيل



كتاب من الجهة املخولة برفع
التعميم للجهة الحكومية



كتاب من الجهة املخولة برفع التعميم
للجهة الحكومية



كتاب من الجهة املخولة برفع التعميم
للجهة الحكومية

مالحظات
الرسوم

طلب  100 :درهم عن كل مكفول
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
العاجل  100 :درهم

طلب  500 :درهم عن كل مكفول
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
العاجل  100 :درهم

طلب  50 :درهم عن كل مكفول
الخدمات االلكترونية 50 :درهم
العاجل  100 :درهم

الرسوم القابلة لالسترجاع

مراحل الحصول على الخدمة
الحصول على معلومات
الخدمة

مركز االتصال ،التطبيق الذكي املوقع اإللكتروني للهيئة ،مراكز سعادة املتعاملين ،قنوات التواصل املعتمدة في الهيئة
الخدمات الذكية (املوقع)  /التطبيق الذكي

تقديم طلب الخدمة

التواصل خالل سير
االجراءات
الحصول على الخدمة

 الولوج لنظام الخدمات الذكية (هوية رقمية أو باسماملستخدم).
 البحث عن الخدمة املراد التقديم لها. تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق دفع رسوم الخدمة (ان وجدت)رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من قبل
املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات ،توصيل
لعنوان املحدد)

مراكزسعادة املتعاملين

ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

مكاتب الطباعة
 زيارة أقرب مكتب طباعة معتمد من قبل الهيئة. تقديم الطلب مستوفي كافة الشروط واملستندات(ان وجدت) ملوظف مكتب الطباعة.
 دفع رسوم الخدمة وخدمات مكتب الطباعة (انوجدت)
رسالة نصية أو بريد إلكتروني يفيد بإنشاء  /تطورات
الطلب
استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة املختارة من
قبل املتعامل (بريد إلكتروني ،مكاتب بريد االمارات،
توصيل لعنوان املحدد)
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مراكز سعادة المتعاملين للهيئة االتحادية للهوية والجنسية
مرا كز سعادة المتعاملين لإلدارة العامة للهوية
املراكز الرئيسية
تقدم مراكز سعادة المتعامل ن
ي الخدمات التالية لمتعامليها

.1
.2
.3
.4
.5

إصدار بطاقة هوية مواطن
إصدار بطاقة هوية وافد  /مقيم
إصدار بطاقة هوية مواطنو دول مجلس التعاون
الخليج
ي
تجديد بطاقة هوية مواطن
تجديد بطاقة هوية وافد  /مقيم

 .6تجديد بطاقة هوية مواطنو دول مجلس التعاون
الخليج
ي
/
 .7اصدار بطاقة هوية بدل فاقد بدل تالف
 .8تحديث بيانات
ى
.9
اسيداد الرسوم
.
 10تقديم طلب االعفاء من رسوم التأخي
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املكاتب
تقدم مكاتب سعادة المتعا ن
ملي الخدمات التالية لمتعامليها

.1
.2
.3
.4
.5

إصدار بطاقة هوية مواطن
إصدار بطاقة هوية وافد  /مقيم
إصدار بطاقة هوية مواطنو دول مجلس التعاون
الخليج
ي
تجديد بطاقة هوية مواطن
تجديد بطاقة هوية وافد  /مقيم

.6
.7
.8

تجديد بطاقة هوية مواطنو دول مجلس التعاون
الخليج
ي
/
اصدار بطاقة هوية بدل فاقد بدل تالف
تحديث بيانات
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املراكز امللحقة بالطب الوقائي
ن
الوقاث خدمات لمتعامليها إال انها تقوم بإستكمال إجراء البصمة والصورة المرتبطة
ال تقدم مراكز سعادة المتعاملي الملحقة بالطب
ي
الطت واإلقامة
بطلبات التسجيل التالية و المرتبطة بإجراءات إستكمال الفحص
ي

 .1إصدار بطاقة هوية وافد  /مقيم
 .2تجديد بطاقة هوية وافد  /مقيم
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مراكز الجنسية واالقامة

المركز

الخدمات المقدمة

جميع خدمات جواز السفر  ،خالصة القيد  +باقة
أبوظت
إدارة الجنسية
ري
مبوك ما ياك
ر
جميع خدمات جواز السفر  ،خالصة القيد  +باقة
قسم جنسية العي
مبوك ما ياك
ر
جميع خدمات جواز السفر وخالصة القيد  +باقة
قسم جنسية الظفرة
مبوك ما ياك
ر
جميع خدمات جواز السفر وخالصة القيد  +باقة
دب
إدارة الجنسية ر ي
مبوك ما ياك
ر
جميع خدمات جواز السفر وخالصة القيد  +باقة
إدارة الجنسية الشارقة
مبوك ما ياك
ر
قسم جنسية المنطقة ر
الشقية  -خدمات جواز السفر بدون طباعه ،جميع خدمات
خالصة القيد
خورفكان
خدمات جواز السفر جميعها بدون طباعة ،خدمات
إدارة الجنسية عجمان
مبوك ما ياك
خالصة القيد جميعها  +باقة ر
جميع خدمات جواز السفر مع خالصة القيد  +باقة
إدارة الجنسية أم القيوين
مبوك ما ياك
ر
جميع خدمات جواز السفر مع خالصة القيد  +باقة
إدارة الجنسية راس الخيمة
مبوك ما ياك
ر
جميع خدمات جواز السفر مع خالصة القيد +
إدارة الجنسية الفجبة
مبوك ما ياك
ر

رقم االتصال

أوقات العمل

600522222

 7:30ص إىل  8:00م

600522222

 730ص إىل  8:00م

600522222

 7:30ص إىل  2:30م

600522222

 7:30ص إىل  8:00م

600522222

 7:30إىل  2:30م

600522222

 7:30ص إىل  8:00م

600522222

 7:30ص إىل  8:00م

600522222

 7:30ص إىل  2:30م

600522222

 7:30ص إىل  2:30م

600522222

 7:30ص إىل  8:00م
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الفهرس
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