


عن التطبيق
يقــدم التطبيــق الخــاص بالهيئــة اإلتحاديــة للجنســية والهويــة 

حزمــة مــن خدمــات الجنســية واإلقامــة، والتــي توفــر البيئــة 

المناســبة للمســتخدم لتقديــم الطلبــات مــن خــال تطبيــق 

الهاتــف الذكــي الخــاص بخدمــات الجنســية واإلقامــة بواســطة 

خدمــة  مراكــز  لزيــارة  الحاجــة  دون  الحســاب  نــوع  اســتخدام 

تثبيــت  خــال  مــن  الطلبــات  تقديــم  إلكمــال  المتعامليــن 

لتطبيــق ا

ICA UAE eChannels



تسجيل مستخدم جديد
يمكــن للمســتخدم الجديــد تســجيل الدخــول عــن طريــق اســتخدام 

الهويــة الرقميــة فــي حــال كان مســجا مــن قبــل، وفــي حــال عــدم 

التســجيل مســبقا بالهويــة الرقميــة اإلماراتيــة يمكنــه تســجيل 

مســتخدم جديــد عبــر التطبيــق باتبــاع الخطــوات التاليــة:

• تبــدأ عمليــة تســجيل المســتخدم الجديــد بالدخــول الــى ايقونــة 

)مســتخدم جديــد( فــي اعلــى الصفحــة األولــى مــن التطبيــق 

يقــوم المســتخدم بإدخــال البريــد االلكترونــي الخــاص بــه فــي 

المخصــص. الحقــل 



للعنــوان  الكترونــي  بريــد  بإرســال  التطبيــق  يقــوم   •

المدخــل مــن قبــل المســتخدم، يحتــوي البريــد علــى 

رابــط إلتمــام عمليــة التســجيل



ــد  ــر البري ــى زر التحقــق المرســل عب ــد الضغــط عل • عن

اكمــال  شاشــة  بفتــح  التطبيــق  يقــوم  االلكترونــي، 

ــى بطاقــة  ــازة المســتخدم عل ــة حي التســجيل، فــي حال

الهويــة  بطاقــة  رقــم  بإدخــال  يقــوم  اماراتيــة  هويــة 

ــة فــي الحقــل المخصــص كمــا هــو موضــح  االماراتي

فــي الشــكل التالــي



مواطن

تسجيل مستخدم جديد



تسجيل مستخدم جديد )مواطن(
عن طريق رقم الهاتف المتحرك المسجل

عنــد ادخــال رقــم الهويــة والضغــط علــى زر »التالــي«، 

الهواتــف  بأرقــام  قائمــة  بإظهــار  التطبيــق  يقــوم 

الخاصــة بالمســتخدم، حيــث يقــوم المســتخدم باختيــار 

رقــم الهاتــف والضغــط علــى زر »التالــي«.



من ثم يقوم بإدخال رمز التفعيل لمرة واحدة والمرسل لرقم

الجوال الذي تم اختيارہ 



تسجيل مستخدم جديد )مواطن(
من خال المعلومات الشخصية

فــي حــال عــدم وجــود رقــم هاتــف المســتخدم مــن ضمــن 

)هــذہ  خيــار  الــى  بالدخــول  المســتخدم  يقــوم  القائمــة 

األرقــام ال تخصنــي( ومــن ثــم البــدء بالتحقــق مــن خــال 

ــة الخطــوة التالي

البيانــات  حقــول  علــى  تحتــوي  شاشــة  عــرض  يتــم 

الشــخصية الخاصــة بالمســتخدم، حيــث يقــوم المســتخدم 

البيانــات  تطابــق  بحيــث  بــه  الخاصــة  البيانــات  بإدخــال 

المســجلة. الشــخصية 



تسجيل مستخدم جديد )مواطن(
اكمال عملية التسجيل

يقــوم التطبيــق بعــرض شاشــة ادخــال البيانــات كخطــوة نهائيــة 

ــات  ــة البيان ــوم المســتخدم بتعبئ ــث يق ــة التســجيل، بحي لعملي

ــة والضغــط علــى زر »تســجيل« المطلوب

عنــد تعبئــة بيانــات التســجيل، يقــوم التطبيــق بعــرض رســالة 

ــد  ــد تســجيل المســتخدم، وارســال رســالة مــن خــال البري تأكي

االلكترونــي تفيــد بإتمــام عمليــة التســجيل



مقيم
تسجيل مستخدم جديد



تسجيل مستخدم جديد )مقيم(
عن طريق رقم الهاتف المتحرك المسجل

يقــوم  »التالــي«،  زر  الهويــة والضغــط علــى  رقــم  ادخــال  عنــد 

التطبيــق بإظهــار قائمــة بأرقــام الهواتــف الخاصــة بالمســتخدم، 

حيــث يقــوم المســتخدم باختيــار رقــم الهاتــف والضغــط علــى زر 

»التالــي«.



من ثم يقوم بإدخال رمز التفعيل لمرة واحدة والمرسل

لرقم الجوال الذي تم اختيارہ 



تسجيل مستخدم جديد )مقيم(
من خال المعلومات الشخصية

فــي حــال عــدم وجــود رقــم هاتــف المســتخدم مــن ضمــن 

القائمــة يقــوم المســتخدم بالدخــول الــى خيــار )هــذہ األرقــام ال 

تخصنــي( ومــن ثــم البــدء بالتحقــق مــن خــال الخطــوة التاليــة

ــات الشــخصية  ــى حقــول البيان ــوي عل ــم عــرض شاشــة تحت يت

الخاصــة بالمســتخدم، حيــث يقوم المســتخدم بإدخــال البيانات 

الخاصــة بــه بحيــث تطابــق البيانــات الشــخصية المســجلة



تسجيل مستخدم جديد )مقيم(
اكمال عملية التسجيل

ــات كخطــوة  ــال البيان ــق بعــرض شاشــة ادخ ــوم التطبي يق

نهائيــة لعمليــة التســجيل، بحيــث يقــوم المســتخدم بتعبئــة 

البيانــات المطلوبــة والضغــط علــى زر »تســجيل«

بعــرض  التطبيــق  يقــوم  التســجيل،  بيانــات  تعبئــة  عنــد 

رســالة تأكيــد تســجيل المســتخدم، وارســال رســالة مــن 

خــال البريــد االلكترونــي تفيــد بإتمــام عمليــة التســجيل.



مقيمي/مواطني
دول مجلس التعاون

تسجيل مستخدم جديد



تسجيل مستخدم جديد
)مقيمي/مواطني دول مجلس التعاون(

بعــد التحقــق مــن البريــد االلكترونــي، واختيــار عــدم حيــازة 

ــة. يقــوم المســتخدم  ــة إماراتي ــى بطاقــة هوي المســتخدم عل

باختيــار فئــة التســجيل

•  تسجيل مقيمي/مواطني دول مجلس التعاون

•  تسجيل حاملي تأشيرة الدخول لدولة اإلمارات



عنــد اختيــار مقيمي/مواطنــي دول مجلــس التعــاون يقــوم 

المســتخدم بتعبــأة البيانــات الشــخصية والضغــط علــى زر 

تســجيل كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي

عنــد تعبئــة بيانــات التســجيل، يقــوم التطبيــق بعــرض 

رســالة تأكيــد تســجيل المســتخدم، وارســال رســالة مــن 

ــة التســجيل. ــد بإتمــام عملي ــد االلكترونــي تفي خــال البري



حاملي تأشيرة
الدخول لدولة

اإلمارات



تسجيل مستخدم جديد
)حاملي تأشيرة الدخول لدولة اإلمارات(

حيــازة  عــدم  واختيــار  االلكترونــي،  البريــد  مــن  التحقــق  بعــد 

المســتخدم علــى بطاقــة هويــة إماراتيــة. يقــوم المســتخدم باختيــار 

التســجيل فئــة 

•  تسجيل مقيمي/مواطني دول مجلس التعاون

•  تسجيل حاملي تأشيرة الدخول لدولة اإلمارات



يقــوم المســتخدم بإدخــال بيانــات التحقــق مــن هويــة 

المســتخدم كمــا فــي الصــورة التاليــة:



بعــد ادخــال معلومــات التحقــق تظهــر قائمــة باألرقــام الهاتف 

المتحــرك ويقــوم المســتخدم باختيــار الرقــم الصحيح



واحــدة  لمــرة  التفعيــل  رمــز  بإدخــال  يقــوم  ثــم  مــن 

اختيــاره  تــم  الــذي  الجــوال  لرقــم  والمرســل 




