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 ديالتتاريخ التع

 

 وصف التعديالت المسؤول عن التعديل تاريخ التعديل

2017مايو  15  فريق هيئة اإلمارات للهوية 

التحديث على ميثاق خدمة المتعاملين و تعديل المسمى إلى معادلة السعادة ، تحديث قنوات الخدمة وأرقام 

للمراكز مع اضافة مركز أم هرير و الشهامة، التحديث على قائمة خدمات األفراد بما يتوافق مع النسخة  الهواتف

 العاشرة من دليل الخدمات

 تعديل الدليل من حيث التصميم و البيانات المدرجة فريق الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية 2017أغسطس

2018فبراير  ة و الجنسيةفريق الهيئة االتحادية للهوي   تعديل على المحتويات الدليل و اعادة تصميم بطاقات الخدمة وفقًا لقائمة الخدمات المحدثة 

2019نوفمبر   مراجعة وتعديل بطاقة الخدمة حسب الهيكل الجديد للهيئة االتحادية للهوية والجنسية و خدماتها فريق الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية 

2020فبراير    الهيئة االتحادية للهوية و الجنسيةفريق    مراجعة وتعديل بطاقة الخدمة  

2020مايو  إصدار جواز  سفر بدل فاقد تالف –مراجعة وتعديل بطاقة الخدمة  فريق الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية   

2021مايو  سعادة المتعاملين مراجعة بطاقات الخدمة و بيانات مراكز فريق الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية   

2022يوليو   
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 

 وامن المنافذ
 مراجعة بطاقات الخدمة والتحديث عليها

2022 أغسطس  
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 

 وامن المنافذ
 مراجعة بطاقات الخدمة والتحديث عليها

2023فبراير   
الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك 

 وامن المنافذ
 مراجعة بطاقات الخدمة والتحديث عليها

 تفاصيل الوثيقة

والجمارك وأمن المنافذ خدمات الهيئة االتحادية للهوية والجنسية دليل وصف الوثيقة  

 3.1 رقم نسخة الوثيقة
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تحادية للهوية والجنسيةلمحة عن دليل خدمات الهيئة اال  

 المقدمة

لى تلتزم الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالعمل بشكل مستمر على تعزيز تجربة المتعاملين من خالل االستماع إ

ت المتعاملين التواصل آرائهم واقتراحاتهم في سبيل تطوير و تحسين جودة الخدمات وكفاءتها ونوعيتها، حيث تتيح لكافة مختلف فئا

  .الدائم معها عن طريق قنوات التواصل المخصصة لذلك

أصدرت الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية والجمارك وأمن المنافذ دلياًل لخدماتها مصمم وفقًا لمتطلبات مستويات الريادة في برنامج 

حتاجها المتعامل عند الرغبة في الحصول على أي من خدماتها نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، بحيث يشمل المعلومات التي ي

سواء كان ذلك في قطاع الهوية وجوازات السفر أو قطاع شؤون األجانب والمنافذ، ويصف هذا الدليل مجموعة الخدمات التي تقدمها 

 .الهيئة ويشرح المتطلبات والخطوات الالزمة للحصول عليها

تيجية الخدمات الخاصة بالهيئة والتي تنبثق من سعيها الدائم لضمان ثقة متعامليها وتعزيز شراكتها مع ويمثل هذا الدليل تجسيدًا السترا

القطاعين العام والخاص في بيئة يسودها االبتكار والريادة في إطالق وتنفيذ المشاريع، وقد تم تطوير هذا الدليل لضمان تقديم مستوى 

 حولها.متطور من الخدمات وليكون مرجعًا شاماًل 

 عن الهيئة 

م تحت اسم "هيئة اإلمارات للهوّية" بموجب المرسوم بقانون 2004سبتمبر  29هــ الموافق 1425شعبان  15تأسست الهيئة بتاريخ 

إلنشاء "برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية"، الذي تضمن تسجيل البيانات الشخصية والحيوية لكافة  2004( لسنة 2اتحادي رقم )

بالدولة وحفظها على قواعد إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار بطاقة الهوية لكل فرد يتّم تسجيله بحيث تحتوي  السكان

 على رقم الهوّية وبيانات مقروءة وبيانات مخزنة على شريحة إلكترونية يتم التعامل بها لدى كافة الجهات
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وتأكيد هويات األفراد للجهات الحكومية االتحادية والداخلية وأي جهات أخرى وتحديد  واختصت الهيئة منذ تأسيسها بتقديم خدمات تعريف

الوسائل المتبعة في ذلك وقد منحها القانون لهذا الغرض الحق في طلب البيانات والمعلومات الالزمة من الجهات المختصة في الدولة 

ليشكل انعطافة مهّمة وكبيرة في مسيرة عمل الهيئة بعد أن تقرر  2017لسنة  3لخدمة أهدافها. وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 

تحويلها إلى "الهيئة االتحادّية للهوّية والجنسّية" وإضافة اختصاصات جديدة إلى مهامها هي شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول 

 .ي هذا المجال إليهاوإقامة األجانب في الدولة ونقل االختصاصات والصالحيات المقررة لوزارة الداخلية ف
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 وعد اإلمارات



 

10 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

  فئات المتعاملين
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 قنوات التواصل

الشكاوى  واالستفسار وتقديمالمعامالت  إلنجازمنها قنوات  مع المتعاملينللتواصل  قناة 16يئة االتحادية للهوية والجنسية توفر اله

 وهي:ذاتية  وقنوات غيروتشمل هذه القنوات قنوات ذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسائل التواصل 

 االجتماعي

 اسأل حمد

Chatbot 

 مركز االتصال مراكز سعادة المتعاملين التواصل مع المدير العام الموقع االلكتروني

ICAUAE 

7/24متوفر  

من خالل الموقع 

والتطبيق  االلكتروني

 الذكي

www.icp.gov.ae / 

7/24متوفر  
خالل الموقع االلكترونيمن   حسب اوقات الدوام الرسمي 

600522222 / 

7/24متوفر  

http://www.icp.gov.ae/
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 فهرس المصطلحات
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 اإلدارة العامة للجنسيةخدمات 

 

  

 الجهة التي تقدم لها الخدمة الخدمة نوع تصنيف الخدمة قائمة الخدمات م الخدمات الرئيسية م

 خدمات جواز السفر 1

 G2C جرائيةإ فرعية إصدار جواز سفر جديد 1

 G2C إجرائية تكميلية تجديد جواز السفر 2

 G2C إجرائية تكميلية إصدار جواز سفر بدل فاقد وبدل تالف 3

 G2C إجرائية تكميلية إستبدال جواز سفر 4

 خدمات خالصة القيد 2

 G2C إجرائية فرعية إصدار خالصة قيد 1

 G2C إجرائية تكميلية تعديل بيانات خالصة قيد 2
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  إصدار جواز سفر

  جديد ألول مرة هي خدمه يتم بموجبها إصدار جواز سفر

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة .": مبروك ماياكاسم الباقة“ نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي جواز سفر إمارتي

 ساعة 48
زمن انجاز الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 التطبيق الذكي

 ساعة 24
زمن انجاز الخدمة 

 بالمركز

 حسب ساعات العمل المعلنه
بمراكز  ساعات تقديم الخدمة

 سعادة المتعاملين

 زمن انجاز الخدمة بالمركز د 7الخدمة  –د  5االنتظار 

 محدودية الخدمة السفر داخل الدولة.تواجد صاحب جواز 

 توفر رقم هوية للصاحب الطلب 

  تواجد صاحب جواز السفر داخل

 الدولة.

  سنة  15لفئة من هو أكبر من

يتوجب توفر التوقيع والبصمة 

على بطاقة الهوية إلصدار جواز 

 السفر .

 شروط الحصول على الخدمة

 المواطن
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 لمستفيد )مواطنو دولة اإلمارات(ا

 رب االسرة )مواطنو دولة اإلمارات(
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء.  3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 
الوثائق الالزمة للحصول على 

  الخدمة

 إضافة المولود بخالصة القيد بشكل آلي بعدرقم السجل السكاني للمواليد  إصدار يتم. 

 لدى مراكز سعادة المتعاملين للحاالت  ضور الشخص المعني عند صرف جواز سفر جديديتطلب ح

ويستثنى من ذلك األبناء القصر حيث يتم االكتفاء بحضور رب األسرة أو من ينوب عنهم  الخاصة

 قانونيًا.

 مالحظات
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  لفئة مكتسبي الجنسية يتم ارسال رابط إلكتروني لهم لبدء التقديم على طلب إصدار جواز سفر

 دجدي

 رسوم خدمات إلكترونية رمزية

 درهم: رسوم التوصيل. 15

 .درهم: رسوم الطلب10

 .درهم: رسوم االصدار 40
 الرسوم

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار والتوصيل غرامات  ال ينطبق

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة

نوات التواصل المعتمدة في مراكز سعادة المتعاملين، ق

 الهيئة

 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء /  رسالة نصية

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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  تجديد جواز سفر

جواز السفر المنتهي الصالحية أو شارف على اإلنتهاء )أقل خدمه يتم بموجبها تجديد  هي

 أشهر( 6عن 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة إصدار جواز سفر

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي جواز سفر إمارتي

 ساعة 48
د زمن انجاز الخدمة بع

 اكتمال متطلباتها
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 التطبيق الذكي

 ساعة 24
زمن انجاز الخدمة 

 بالمركز

 حسب ساعات العمل المعلنه
بمراكز  ساعات تقديم الخدمة

 سعادة المتعاملين

 زمن انجاز الخدمة بالمركز د 7الخدمة  –د  5االنتظار 

 محدودية الخدمة ز السفر داخل الدولة.تواجد صاحب جوا

 توفر جواز سفر ساري المفعول 

 أشهر. 6ألقل عن 

  سنة  15لفئة من هو أكبر من

يتوجب توفر التوقيع والبصمة 

على بطاقة الهوية إلصدار جواز 

 السفر .

 شروط الحصول على الخدمة

 المواطن
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 ولة اإلمارات(المستفيد )مواطنو د

 رب االسرة )مواطنو دولة اإلمارات(
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء.  3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 
الوثائق الالزمة للحصول على 

  الخدمة

  في حال رغبة المتعامل بالحصول على جواز السفر من خالل مراكز سعادة المتعاملين يتطلب

ستثنى الحضور الشخصي لألبناء القّصر؛ حيث يتم االكتفاء بحضور ، وي مالحضور الشخصي لالستال

 رب األسرة أو من ينوب عنهم قانونيًا.

 .يتطلب اظهار جوز السفر القديم لمندوب شركة التوصيل ليتم تسليم جواز السفر الجديد 

 مالحظات



 

18 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

 رسوم خدمات إلكترونية رمزية

 درهم: رسوم التوصيل. 15

 .بدرهم: رسوم الطل10

 .درهم: رسوم االصدار 40
 الرسوم

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار والتوصيل غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 ر القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيا 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب

ر التواصل خالل سي

 االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل

 )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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  إصدار جواز سفر بدل فاقد / تالف

 هي خدمه يتم بموجبها إصدار جواز سفر بدل فاقد / تالف

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة رإصدار جواز سف

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي جواز سفر إمارتي

 ساعة 48
زمن انجاز الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 التطبيق الذكي

 ساعة 24
ز الخدمة زمن انجا

 بالمركز

 حسب ساعات العمل المعلنه
بمراكز  ساعات تقديم الخدمة

 سعادة المتعاملين

 زمن انجاز الخدمة بالمركز د 7الخدمة  –د  5االنتظار 

 شروط الحصول على الخدمة جواز سفر ساري المفعول  محدودية الخدمة تواجد صاحب جواز السفر داخل الدولة.

 المواطن
 الخدمةالمستفيد من 

 "فئات المتعاملين"

 المستفيد )مواطنو دولة اإلمارات(

 رب االسرة )مواطنو دولة اإلمارات(
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء.  3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

 .تعبئة اإلقرار االإلكتروني في طلب التسجيل 

الوثائق الالزمة للحصول على 

  الخدمة

 قبول الطلبت في مراكز الخدمة وفي حال رغبة المتعامل بالحصول على  في حاالت خاصة يتم

يستثنى ،  جواز السفر من خالل مراكز سعادة المتعاملين يتطلب الحضور الشخصي لالستالم

 الحضور الشخصي لألبناء القّصر؛ حيث يتم االكتفاء بحضور رب األسرة أو من ينوب عنهم قانونيًا.

 مالحظات

 رسوم خدمات إلكترونية رمزية .                                        االصدار درهم: رسوم  300

 درهم: رسوم التوصيل. 15
 الرسوم

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على 

 معلومات الخدمة
 رحلة المتعامل

 اة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيار القن 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 
 تقديم طلب الخدمة
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 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب

التواصل خالل سير 

 راءاتاالج

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(

الحصول على 

 الخدمة
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 سفرإستبدال جواز ال

 في حال اكتمال الصفحات أو تغير المالمحجواز سفر  إستبدالهي خدمه يتم بموجبها 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة ز سفرإصدار جوا

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي جواز سفر إمارتي

 ساعة 48
زمن انجاز الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 التطبيق الذكي

 ساعة 24
انجاز الخدمة زمن 

 بالمركز

 حسب ساعات العمل المعلنه
بمراكز  ساعات تقديم الخدمة

 سعادة المتعاملين

 زمن انجاز الخدمة بالمركز د 7الخدمة  –د  5االنتظار 

 شروط الحصول على الخدمة توفر جواز سفر ساري المفعول  محدودية الخدمة تواجد صاحب جواز السفر داخل الدولة.

 المواطن
 ستفيد من الخدمةالم

 "فئات المتعاملين"

 المستفيد )مواطنو دولة اإلمارات(

 رب االسرة )مواطنو دولة اإلمارات(
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء.  3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 
الوثائق الالزمة للحصول على 

  الخدمة

  حال رغبة المتعامل بالحصول على في حاالت خاصة يتم قبول الطلبت في مراكز الخدمة وفي

جواز السفر من خالل مراكز سعادة المتعاملين يتطلب الحضور الشخصي لالستالم ، يستثنى 

 الحضور الشخصي لألبناء القّصر؛ حيث يتم االكتفاء بحضور رب األسرة أو من ينوب عنهم قانونيًا.

  ز السفر لتغير المالمح مرة سنة يتم قبلو طلب استبدال جوا 15لفئة األطفال من هم دون سن

 300واحدة فقط ، حيث انه يعتبر بعد ذلك طلب إستبدال جواز بدل تالف فاقد ويتم دفع رسم 

 درهم.

 مالحظات

 رسوم خدمات إلكترونية رمزية

 درهم: رسوم التوصيل. 15

 .درهم: رسوم الطلب10

 .درهم: رسوم االصدار 40
 الرسوم

 الرسوم القابلة لالسترجاع لتوصيلرسوم اإلصدار وا غرامات  ال ينطبق
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  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني

للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات التواصل 

 المعتمدة في الهيئة

 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب

 القنوات المتاحة.

 لخدمة المراد التقديم لها.البحث عن ا 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 دفع رسوم الخدمة )ان وجدت(

 تقديم طلب الخدمة

رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء 

 تطورات الطلب /
 التواصل خالل سير االجراءات

استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل 

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل 

 لعنوان المحدد(

 الحصول على الخدمة

مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، 

مراكز سعادة المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في 

 الهيئة

 الحصول على معلومات الخدمة
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  إصدرا  خالصة قيد

 إلكترونيةهي خدمه يتم بموجبها إصدار قيد إحصائي جديد وإصدار خالصة قيد 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي خالصة قيد إلكترونية

 ساعة 48
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع(

 التطبيق الذكي

 زمن انجاز الخدمة بالمركز ساعة 24

حسب ساعات العمل 

 المعلنه

بمراكز سعادة  ساعات تقديم الخدمة

 المتعاملين

 زمن انجاز الخدمة بالمركز د 9الخدمة  –د  5االنتظار 

 اج، وعقد الزواج تم خارج الدولة أو عقد في حال إصدار خالصة قيد بموجب بيان زو

 .الزواج مضى عليه أكثر من عام، يجب إحضار شهادة استمرارية زواج من داخل الدولة

  في حال رغبة الزوج بإضافة زوجة أجنبية يتطلب حضورها مع الزوج لمركز سعادة

 .المتعاملين

 لمسلحة يتطلب إذا كان الزوج المواطن أو الزوجة المواطنة من منتسبي القوات ا

 .إحضار كتاب عدم ممانعة من الزواج بزوجة أجنبية أو زوج أجنبي

  في حال إصدار خالصة قيد بموجب بيان زواج والزوج ال يعمل، يجب إحضار إقرار حالة

 .من المحكمة الشرعية

  يجوز للمطلقة اختيار مكان إصدار خالصة القيد الجديدة استنادًا لقيد مطلقها أو

ال اختيار مكان إصدار خالصة قيد والدها يشترط أن تكون مضافة والدها، وفي ح

  .معه قبل الزواج

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

 خالصة قيد زوجها المتوفي.

 شروط الحصول على الخدمة

 بحاالت خاصة يتم قبول الطلبات في مراكز الخدمة. 

 ب داخل الدولة.تواجد صاحب الطل 

 محدودية الخدمة

 المواطن
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

المستفيد )مواطنو دولة 

 اإلمارات(
 من يستطيع التقديم للخدمة؟
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 .آخر مؤهل علمي للزوج والزوجة 

  من جهة عمل الزوج والزوجة.“ لمن يهمه األمر”شهادة 

 .عقد الزواج 

 .جواز سفر الزوجة األجنبية 

  عن شهادة ميالد الزوج والزوجة.صورة 

الوثائق الالزمة للحصول على الخدمة 

 )إصدار خالصة قيد بموجب بيان زواج (

  من جهة عمل المطلق والمطلقة.“ لمن يهمه األمر”شهادة 

 ( بخلفية بيضاء للمطلق والمطلقة. 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

  الطالق.شهادة 

 دم الزواج بعد الطالق.إقرار حالة من المحكمة الشرعية بع 

الوثائق الالزمة للحصول على الخدمة 

 )إصدار خالصة قيد بموجب بيان طالق(

 ( بخلفية بيضاء لألرملة. 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

 .إقرار حالة من المحكمة الشرعية بعدم الزواج بعد وفاة الزوج 

  من جهة عمل األرملة.“ لمن يهمه األمر”شهادة 

مة للحصول على الخدمة الوثائق الالز

)إصدار خالصة قيد جديدة بموجب بيان 

 فصل لألرملة(

 .  آخر مؤهل علمي 

  من جهة العمل    “ لمن يهمه األمر”شهادة 

 ( بخلفية بيضاء   3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

  .إقرار حالة من المحكمة الشرعية 

 .  صورة عن شهادة ميالد 

إصدار االزمة للحصول على خدمة الوثائق 

خالصة قيد جديدة بموجب بيان فصل 

 عام 30قيد لمن تجاوز الـ

الخدمات اإللكترونية درهم رسوم  50

 الذكية

 درهم رسوم الطلب 50

 درهم رسوم اإلصدار 25
 الرسوم

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني

للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات التواصل 

 المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب

 القنوات المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 دت(دفع رسوم الخدمة )ان وج 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد

 بإنشاء / تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات
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  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من

قبل المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، 

 توصيل لعنوان المحدد(

 لخدمةالحصول على ا
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 خالصة قيد  تعديل بيانات

 وتحديث خالصة القيد اإللكترونية.قيد إحصائي  تعديل هي خدمه يتم بموجبها 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة إصدار خالصة 

 نوع الخدمة إجرائية
 .": مبروك ماياكاسم الباقة“

 لفئة المواليد فقط
 الباقة

قيد تعديل بيانات خالصة ال

 لكترونيةإ
 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي

 ساعة 48
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع(

 التطبيق الذكي

 زمن انجاز الخدمة بالمركز ساعة 24

 حسب ساعات العمل المعلنه
بمراكز  ساعات تقديم الخدمة

 نسعادة المتعاملي

 زمن انجاز الخدمة بالمركز د 9الخدمة  –د  5االنتظار 

  في حال إضافة مولود أول من زوجة أجنبية غير مسجلة في خالصة القيد، يجب إحضار أصل

 عقد الزواج.

  في حال إضافة مولود أول من زوجة مواطنة غير مسجلة في خالصة القيد، يجب إضافتها

 قبل إضافة المولود.

  مولود خارج الدولة، يتم استبدال شهادة الميالد لتكون صادرة من الجهات إذا كان الطفل

 الرسمية المختصة في دولة اإلمارات.

  إذا كان الطفل مولود خارج الدولة وتم استخدام جواز الطوارئ للدخول إلى الدولة، يجب

 تسليم الجواز.

  عقد الزواج مضى عليه في حال إضافة زوجة لخالصة القيد وعقد الزواج تم خارج الدولة أو

 أكثر من عام، يجب إحضار شهادة استمرارية زواج من داخل الدولة.

  في حال رغبة الزوج بإضافة زوجة أجنبية يتطلب حضورها مع الزوج لمركز سعادة

 المتعاملين.

  في حال إضافة زوجة لخالصة القيد والزوج ال يعمل، يجب إحضار إقرار حالة من المحكمة

 الشرعية.

 الحصول على الخدمةشروط 

 .بحاالت خاصة يتم قبول الطلبات في مراكز الخدمة 

 .تواجد صاحب الطلب داخل الدولة 
 محدودية الخدمة
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 المواطن
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

رب االسرة )مواطنو دولة 

 اإلمارات(
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 ( بخلفية بيضا 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )ء. سم 

 .تعبئة اإلقرار االإلكتروني في طلب التسجيل 

الوثائق الالزمة للحصول على 

  الخدمة

 ( بخلفية بيضاء للمولود 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

 .شهادة الميالد 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )إضافة مولود لخالصة 

 القيد(

 .صورة عن شهادة ميالد الزوجة 

 عقد الزواج. ة.آخر مؤهل علمي للزوج 

 .أصل جواز سفر الزوجة في حال كانت أجنبية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )إضافة زوجة لخالصة 

 القيد(

  الطالقشهادة 

الوثائق الالزمة للحصول على 

مطلقة من خالصة  شطبالخدمة )

 القيد(

 .شهادة الوفاة 

 .جواز السفر 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 بسبب وفاة ( شطبالخدمة )

 .كتاب تعديل االسم األول من المحكمة الشرعية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )تعديل االسم األول في 

 خالصة القيد(

 المتعاملين بمراكز سعادة المتعاملين لحاالت خاصة فقط ساعات العمل هي  يتم استقبال

 حسب المعلن على الموقع االلكتروني .
 مالحظات

 .لفئة االرملة أو المطلقة في حال إصدار خالصة القيد إلكترونيةدرهم  75

 غير ذلك التعديالت مجانية
 الرسوم

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات  ال ينطبق

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة

 مراكز سعادة المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في

 الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة
 

 رحلة المتعامل
  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة
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 عار إلكتروني يفيد رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إش

 بإنشاء / تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل 

 لعنوان المحدد(

 الحصول على الخدمة
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 خدمات اإلقامة وشؤون األجانب

  

 م
الخدمات 

 الرئيسية
 قائمة الخدمات م

تصنيف 

 مةالخد

نوع 

 الخدمة

الجهة التي تقدم لها 

 الخدمة

 إذن الدخول 1

 G2C إجرائية فرعية إصدار إذن دخول  1

 G2C, G2B,G2G إجرائية تكميلية تعديل بيانات إذن دخول 2

 G2C إجرائية تكميلية تمديد إذن دخول 3

 G2C, G2B,G2G إجرائية تكميلية إلغاء إذن دخول 4

 اإلقامة 2

 G2C إجرائية فرعية صريح إقامةإصدار ت 1

 G2C إجرائية تكميلية تجديد تصاريح اإلقامة 2

 G2C, G2B,G2G إجرائية تكميلية تعديل بيانات إقامة 3

 G2B إجرائية تكميلية إلغاء تصاريح اإلقامة 4

 المنافذ 3

1 
إصدار أذونات الدخول من المنافذ )برية، بحرية، 

 جوية(

 إجرائية فرعية
G2C 

2 
طلب تسجيل دخول الوسائل البحرية )بحرية(

  

 إجرائية فرعية
G2C 
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  خدمات أذونات الدخول

 

 /سياحة إصدار إذن دخول زيارة

أما أن تكون قصيرة أو طويلة ،  للسياحةللزيارة أو هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول 

حة لسفرة واحدة أو عدت سفرات. فترة صالحية إذن الدخول كما انه يمكن أن تكون صال

 .( يوم30( يوم قابلة للتمديد مرتين لكل مدة )30( يوم أو )90)أما ان تكون لمدة 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 الخدمةتصنيف  عادية المخرج الرئيسي إلكتروني إذن دخول 

 حسب ساعات العمل المعلنة 
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 ساعة 48 التطبيق الذكي
زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال 

 لجميع القنوات  متطلباتها

 ألبناء، األب، األم، والد الزوجة، والدة الزوجة، يجب أن يكون الزائر قريب للكفيل من الدرجة األولى "الزوجة، ا

 األحفاد".

  يجب على الزائر استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ( خالل المدة المحددة

 لتفادي إلغاء الطلب.

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

 االرشادات ومتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفاديا إللغاء تفعيل  يتوجب على المتعاملين إتباع

 الطلب.

شروط الحصول على 

 الخدمة

  يقتصر إصدار إذن دخول زيارة عمل أو ترفية على فئة اإلقارب من الدرجة األولى أو في حال الزيارة لحضور

 مهرجان أو معرض أو ندوة أو مؤتمر.

 ر إذن دخول سياحة على الشركات السياحية المعتمدة في الدولة.يقتصر تقديم على طلب إصدا 

 محدودية الخدمة

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  لفئة اذن شركات السياحة

 دخول سياحة.

  الزائر المعني بحضور مهرجان أو

 مؤتمر أو ندوة.

 المواطن / المقيم / المستفيد 

يع التقديم من يستط

 للخدمة؟
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  6/4صورة شخصية للمكفول بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 .الضمان البنكي والتأمين الصحي 

الوثائق الالزمة للحصول 

على الخدمة )كافة 

 المستفيدين من الخدمة(

 يل ساري المفعول وعن اإلقامة سارية المفعول.صورة عن جواز سفر الكف 

 .أصل الرخصة التجارية سارية المفعول 

 .إثبات صلة القرابة )درجة أولى( بين الكفيل والمكفول 

  في حال تقديم طلب إذن دخول زيارة للزوجة، يتطلب أصل عقد الزواج مصدق حسب األصول ومترجم للغة العربية

 عن طريق مترجم قانوني.

 قديم طلب إذن دخول زيارة لألبناء، يتطلب صور مصدقة عن شهادات ميالدهم بحيث تكون مترجمة للغة في حال ت

 العربية عن طريق مترجم قانوني.

وثائق إضافية للحصول 

على الخدمة )شريك أو 

 مستثمر(

 جهة المختصة في حال تقديم طلب إذن دخول زيارة لحضور مهرجان أو مؤتمر أو ندوة، يجب توفير كتاب رسمي من ال

 يفيد بذلك.

وثائق إضافية للحصول 

على الخدمة )الزائر 

المعني بحضور مهرجان أو 

 مؤتمر(

 100 .درهم تقديم الطلب 

 100 .درهم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمات االلكترونية 

 لمدة سفرة واحدة الرسوم المقررة

إذن دخول زيارة قصيرة 

 .بدرهم تقديم الطل  100 ( يوم30)

 400 درهم إصدار إذن الدخول. 

 درهم رسوم الخدمات االلكترونية 50

 لعدة سفرات الرسوم المقررة

 100 .درهم تقديم الطلب 

 450 .درهم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمات االلكترونية 

 لمدة سفرة واحدة الرسوم المقررة

إذن دخول زيارة طويلة 

 .درهم تقديم الطلب  100 ( يوم90)

 1400 درهم إصدار إذن الدخول. 

 50 درهم رسوم الخدمات االلكترونية 

 لعدة سفرات الرسوم المقررة

في حال إنتهاء  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد إنتهاء االذن 

 الصادر

 الرسوم المسترجعة رسوم اإلصدار فقط الغرامات

 كي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، مركز االتصال، التطبيق الذ

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل
 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 فع رسوم الخدمة )ان وجدت(د 

 تقديم طلب الخدمة
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 التواصل خالل سير  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب

 االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب

 المحدد( بريد االمارات، توصيل لعنوان
 الحصول على الخدمة
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 إصدار إذن دخول عمل

 

أو  يالحكومالقطاع هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للعمل لدى 

 أو لدى مستثمر أو شريك منطقة حرةالقطاع خاص أو ال

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي لكترونيإإذن دخول 

 حسب ساعات العمل المعلنة 
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

ساعات تقديم 

 الخدمة

نظام الخدمات 

 ساعة 48 الذكية )الموقع(

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع   اكتمال متطلباتها

 القنوات

 ( أشهر. 6حيته عن )المكفول: توفر جواز سفر ال تقل مدة صال 

 .يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ( خالل المدة المحددة لتفادي إلغاء الطلب 

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

شروط الحصول 

 على الخدمة

  محدودية الخدمة قيود على المنشأةيشترط للحصول على الخدمة عدم وجود أي 

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  المؤسسات والشركات في القطاع

  .الخاص أو قطاع المنطقة الحرة

 الجهات الحكومية. 

 .)المستثمر / الشريك )أو من ينوب عنه 

من يستطيع 

 التقديم للخدمة؟

 لكفيل.رسالة من جهة عمل ا 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 .الفحص الطبي للدول المشمولة 

  6/4صورة شخصية للمكفول بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

الوثائق الالزمة 

للحصول على 

الخدمة )الكفيل 

 جهة حكومية(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 ر إذن الدخولدرهم رسوم إصدا 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة

  ،نجوم فما فوق. 4يستثنى من ذلك المؤسسات الفندقية تصريح العمل 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 .الفحص الطبي للدول المشمولة 

  في المنطقة الحرة(.شهادة تعيين في المنطقة الحرة )في حال العمل 

الوثائق الالزمة 

للحصول على 

الخدمة )الكفيل 

شركة في القطاع 
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الخاص أو 

 المنطقة الحرة(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر بحيث يكون معتمد وال تقل صالحيته عن ) 

 .صورة عن الرخصة التجارية مع كشف بأسماء الشركاء 

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

  .صورة عن الموافقة المبدئية للمستثمر من دوائر التنمية االقتصادية ذات العالقة 

 از سفر الشريك المواطن )إن وجد(.صورة عن جو 

الوثائق الالزمة 

للحصول على 

الخدمة )المستثمر 

 أو الشريك(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية  

 الرسوم المقررة

تطبق غرامات التأخير والضمانات في حال إنتهاء إذن 

 في الدولة بعد إنتهاء االذن الصادر الدخول والبقاء
 رسوم اإلصدار فقط غرامات 

الرسوم القابلة 

 لالسترجاع

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 ضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيار القناة المف 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 إصدار إذن دخول إقامة ألسرة

خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول إقامة لزوجة وأبناء المقيمين بالدولة أو 

 الب الجامعات في الدولةزوجة وأبناء ط

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إلكترونيإذن دخول 

 حسب ساعات العمل المعلنة 
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

ذكية نظام الخدمات ال

 )الموقع(

 ساعة 48 التطبيق الذكي

زمن انجاز الخدمة بعد 

  اكتمال متطلباتها

 لجميع القنوات

 .المقيم )رب االسرة(: يجب أن يكون لديه إقامة سارية المفعول 

 ( أشهر .6الوافد المستفيد من الخدمة : توفر جواز سفر ال تقل مدة صالحيته عن ) 

 ناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب.يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أث 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة تمنح لمن لهم أقارب في الدولة من الدرجة االولى 

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  رب االسرة المواطين/مواطنو دول مجلس

 التعاون

 يم أو طالب الجامعي(رب االسرة )المق 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية للمكفول بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 .صورة عن جواز سفر الكفيل ساري المفعول وعن اإلقامة سارية المفعول 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 ول إقامة للزوجة، يتطلب أصل عقد الزواج مصدق حسب األصول ومترجم للغة في حال تقديم طلب إذن دخ

 العربية عن طريق مترجم قانوني.

  في حال تقديم طلب إذن دخول إقامة لألبناء، يتطلب صور مصدقة عن شهادات ميالدهم بحيث تكون مترجمة

 للغة العربية عن طريق مترجم قانوني.

الوثائق الالزمة للحصول على 

 )المشتركة( الخدمة

 .إثبات عمل من جهة العمل 

  بالنسبة للمواطن فقط بالنسبة للعاملين في القوات المسلحة يجب إحضار رسالة عدم ممانعة من جهة العمل 

  لمواطني مجلس التعاون فقطبالنسبة لألب واألم يتطلب شهادة إعالة مصدقة من المحكمة بالنسبة  

 ( يتطلب شهادة طالق أو شهادة وفاة الزوج مصدقة + إثبات زوجة المواطنبالنسبة لألرملة والمطلقة األجنبية )

 عدم زواجها من شخص أجنبي.

وثائق إضافية للحصول على 

مواطن الخدمة )رب االسرة 

أو مواطن دول مجلس 

 (تعاون
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 .صورة من إقامة الزوجة في بلد الزوج الخليجي 

 .إثبات سكن بالنسبة لمواطني مجلس التعاون 

 50 سوم تقديم الطلبدرهم ر 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة

 .أصل الرخصة التجارية سارية المفعول 

 أصل شهادة الضمان أو عقد الشراكة مصدق من كاتب العدل 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )رب االسرة شريك 

 أو مستثمر(

 150 ديم الطلبدرهم رسوم تق 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

  يستثنى )درهم مع سكن  3000درهم أو  4000شهادة راتب معتمدة للكفيل بشرط أال يقل الراتب عن

 المدرسون وأئمة المساجد وسائقو الحافالت المدرسية من توفير شهادة راتب(.

ية للحصول على وثائق إضاف

الخدمة )رب االسرة يعمل 

 في القطاع الحكومي(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة

  درهم مع  3000درهم أو  4000عقد العمل للكفيل )الذي يعمل في القطاع الخاص( بشرط أال يقل الراتب عن

 . ويشترط أن يكون من المهنة المسموح بها سكن

 .شهادة راتب معتمدة للكفيل )الذي يعمل في المنطقة الحرة( صادرة من قبل سلطة المناطق الحرة 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )رب االسرة يعمل 

في القطاع الخاص أو 

 المنطقة الحرة(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 ر إذن الدخولدرهم رسوم إصدا 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

 .شهادة استمرارية في الدراسة من قبل الجامعة المعنية في الدولة 

  درهم مع توفر سكن مالئم. 3000درهم أو  4000إثبات دخل ال يقل عن 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )رب االسرة طالب 

 جامعة(

 50 يم الطلبدرهم رسوم تقد 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

في حال  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إنتهاء إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد 

 إنتهاء االذن الصادر

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

 يق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات مركز االتصال، التطب

 التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على 

 معلومات الخدمة
 رحلة المتعامل
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 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 نطبقتعبئة بيانات الطلب حيثما ا 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب

 لعنوان المحدد(بريد االمارات، توصيل 
 الحصول على الخدمة

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات

 التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على 

 معلومات الخدمة
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 إصدار إذن دخول لمالك عقار

 

دولة لعدة هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول لمالك عقار في ال

( يوم من تاريخ صدور اإلذن حيث يستطيع الشخص 180سفرات خالل )

 الدخول والخروج خالل الفترة المقدرة.

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إذن دخول إلكتروني

 ساعة 48

الخدمة  زمن انجاز

بعد اكتمال 

   متطلباتها

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 التطبيق الذكي

  يجب أن يكون العقار منزل أو شقة مملوكة بالكامل لمقدم الطلب وأن يكون العقار مكتمل البناء وقابل للسكن

 ون درهمو يتناسب مع عدد أفراد االسرة وأن ال يقل قيمة العقار عن ملي

  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي إلغاء

 الطلب.

 يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة امة سارية المفعول.تمنح لمن لهم عقارات في الدولة وال يملكون إق 

 الزائر 
المستفيد من 

 الخدمة
 .مالك عقار 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد لمالك العقار ال تقل صالحيته عن ) 

 التسجيل العقاري في اإلمارة.شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة ب 

 .وثيقة الضمان الصحي الشاملة طوال مدة البقاء في الدولة 

  آالف درهم في الشهر 10شهادة راتب أو ما يثبت وجود دخل ثابت لمالك العقار ال يقل عن 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 1000 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

في حال إنتهاء  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد إنتهاء االذن 

 الصادر

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

 ز سعادة المتعاملين، مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراك

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة
 رحلة المتعامل
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 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 ب الخدمةتقديم طل

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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ذن دخول عمل لفئة عمال الخدمة صدار إإ

 المساعدة 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار اذن دخول لفئة خدم المنازل لكفيل شريك أو مستثمر / كفيل مقيم، مواطن أو 

 مواطن دول مجلس التعاون

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إلكترونيدخول إذن 

 ساعة 48

زمن انجاز الخدمة 

بعد اكتمال 

لجميع   متطلباتها

 القنوات

حسب ساعات “ تدبير”مكاتب طباعة 

 العمل المعلنه
 مكاتب الطباعة

  يجب أال يربط الكفيل مع المكفول عالقة أسرية، وفي حال امتالك الكفيل والمكفول نفس الجنسية يجب

 وفير رسالة من السفارة تفيد بعدم وجود عالقة أسرية بينهم.ت

 ( ( درهم في حال كفالة راعي أو سايس أو مشرف مزرعة )الدفع لمرة 2000يتم دفع ضمان مالي قدره

 واحدة على ملف الكفيل(.

  عام وأصحاب الهمم والمقعدين سريريًا، واألرامل  65يستثنى من دفع الضمان المالي من تجاوز عمره

عامًا، والمستفيدين من الضمان االجتماعي، وأسر الشهداء  15والمطلقات المعيلين ألطفالهم حتى سن 

 لفئة الكفيل مواطن أو مواطن دول مجلس تعاون. من الدرجة األولى )األب واألم والزوجة واألبناء(.

 شروط الحصول على الخدمة

  ملف العمالة المساندة محول إلى وزارة الموارد يتم تقديم الخدمة من خالل مراكز طباعة تدبير حيث ان

 .FAHARالبشرية والتوطين 
 محدودية الخدمة

 الزائر 

 الحاصل على إذن الدخول

المستفيد من 

 الخدمة

 فئات المتعاملين"“

 .مقيم في الدولة 

 .مواطن إماراتي 

  مواطن دول مجلس التعاون

 الخليجي.

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 6/4تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس  صورة شخصية بحيث. 

 .صورة عن جواز سفر الكفيل ساري المفعول وعن اإلقامة سارية المفعول 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المشتركة(

 ب توفير رسالة من السفارة تفيد بعدم وجود عالقة في حاالت امتالك الكفيل والمكفول نفس الجنسية؛ يج

 أسرية بينهم.

  .صورة عن الرخصة التجارية 

 .شهادة الضمان للمستثمر أو للشريك 

 ( درهم.2000الضمان البنكي وقدره ) 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )رب االسرة شريك أو 

 مستثمر(
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 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100  إذن الدخولدرهم رسوم إصدار 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

  في حاالت امتالك الكفيل والمكفول نفس الجنسية؛ يجب توفير رسالة من السفارة تفيد بعدم وجود عالقة

 أسرية بينهم

 ( درهم6000عقد عمل الكفيل أو شهادة راتب بشرط أال يقل راتب الكفيل عن ) 

 ( درهم2000الضمان البنكي وقدره ) 

وثائق إضافية للحصول على 

 (كفيل مقيمالخدمة )

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة

 طلب من قبل وزارة الموارد البشرية. 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة  )لكفيل مواطن أو 

 التعاون(مواطن دول مجلس 

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

  الرسوم المقررة 

في حال إنتهاء  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد إنتهاء االذن 

 الصادر

 سترجاعالرسوم القابلة لال رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على 

 معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 إصدار إذن دخول للعالج / مرافق عالج 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للعالج أو كمرافق لعالج مريض مرة 

( يومًا اعتبارًا من 90واحدة خالل شهرين من تاريخ صدور إذن الدخول والبقاء )

لمدة  وتكون مدة إذن الدخول يده مرة واحدة ولذات المدة.تاريخه ويجوز تمد

 سفرة واحدة أو لعدة سفرات.

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إلكترونيإذن دخول 

 ساعة 48

زمن انجاز الخدمة 

بعد اكتمال 

لجميع   تهامتطلبا

 القنوات

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 ( أشهر6يتوجب توفر جواز سفر للمكفول ال تقل مدة صالحيته عن ). 

  يتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )توفر التأمين الصحي والضمان المالي( خالل

 .المدة المحددة

 متعاملين إتباع االرشادات ومتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفاديا إللغاء تفعيل الطلب.يتوجب على ال 

 شروط الحصول على الخدمة

  محدودية الخدمة يتم تقديم الطلبات من خالل نظام المرتبط بالمستشفيات والهيئات الصحية المرخصة في الدولة 

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

من  المستفيد

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .الهيئات الصحية المرخصة في الدولة 

 .المستشفيات في الدولة 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 زيارة.رسالة من المستشفى تفيد بسبب ال 

 ( في حال كان اذن الدخول لعدة سفراتتقرير طبي مصدق حسب األصول.) 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 إذن دخول للعالج(الخدمة )

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 450 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

إلذن دخول الرسوم المقررة 

 سفرة واحد فقط

 100 رهم رسوم تقديم الطلبد 

 1300 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة إلذن دخول 

 لعدة سفرات

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 يد بسبب الزيارة.رسالة من المستشفى تف 

الوثائق الالزمة للحصول على 

إذن دخول كمرافق الخدمة )

 (لعالج مريض
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 .الضمان البنكي والتأمين الصحي 

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 450 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة إلذن دخول 

 سفرة واحد فقط

 100 ديم الطلبدرهم رسوم تق 

 1300 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة إلذن دخول 

 لعدة سفرات

في حال إنتهاء  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد إنتهاء االذن 

 الصادر

 عالرسوم القابلة لالسترجا رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 ة بيانات الطلب حيثما انطبقتعبئ 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد( مكاتب
 الحصول على الخدمة
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إصدار إذن دخول لعدة سفرات بسبب عالقة 

 عمل بالشركات والمؤسسات

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

 .بالشركات والمؤسسات

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إلكتروني إذن دخول

 ساعة 48

زمن انجاز الخدمة 

بعد اكتمال 

لجميع متطلباتها  

 القنوات

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

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

  )يتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )توفر التأمين الصحي والضمان المالي

 خالل المدة المحددة.

 تعد 

 شروط الحصول على الخدمة

  محدودية الخدمة المؤسسات والشركات بأنواعها. المرتبطالمنشأت يتم تقديم الطلبات من خالل نظام 

 الزائر 

 دخولالحاصل على اذن ال

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .المؤسسات والشركات بأنواعها 
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 .رسالة من الكفيل تفيد بطبيعة العمل 

 نكي والتأمين الصحيالضمان الب 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 100 .درهم رسوم تقديم الطلب 

 2000 .درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

في حال إنتهاء  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد إنتهاء االذن 

صادرال  

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 رحلة المتعامل الخدمة

 تقديم طلب الخدمة وات المتاحة.إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القن 
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 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، استالم مخرجات الخدمة من خالل

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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إصدار إذن دخول للدراسة أو للتدريب 

 والتأهيل وما في حكمها 

لدخول الدولة الحامله يتيج هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للدراسة 

( يوما 90يوم ( من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة ) 60خالل شهرين ) مرة واحدة 

 اعتبارا من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها لمرة واحدة .

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إذن دخول إلكتروني

 ساعة 48

من انجاز الخدمة ز

بعد اكتمال 

لجميع متطلباتها  

 القنوات

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

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

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 
 شروط الحصول على الخدمة

  مؤسسات مرخصة لمزاولة النشاط التعليمي تقديم الطلبات من خالل نظام المنشأت المرتبط يتم

 ومعتمدة

  المستفيد من الخدمة يتمتع بدخول الدولة مرة واحدة فقط خالل شهرين من إصدار إذن الدخول، ويمكنه

 ( يوم اعتبارًا من تاريخ الدخول ويجوز تمديدها مرة واحدة فقط.90البقاء لمدة )

 دودية الخدمةمح

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  مؤسسات مرخصة لمزاولة النشاط

 التعليمي ومعتمدة

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6) صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن 

 .رسالة من الكفيل )الجامعات أو الكليات أو المدارس .. إلخ( تفييد ببرنامج الدراسة أو التدريب 

 .الضمان البنكي والتأمين الصحي 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 450 درهم رسوم إصدار إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

في حال إنتهاء  والضمانات تطبق غرامات التأخير

إذن الدخول والبقاء في الدولة بعد إنتهاء االذن 

 الصادر

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 
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  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 المعتمدة في الهيئة قنوات التواصل

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 تروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو بريد إلك 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 تعديل بيانات إذن دخول

 الصادر .مة يتم بموجبها تعديل بيانات إذن الدخول هي خد

 

نعم، الخدمة مرتبطة بخدمة إصدار إذن دخول 

 بأنواعة
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي . إلكترونيإذن دخول معدل

 ساعة 48

زمن انجاز الخدمة 

عد اكتمال ب

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق الذكي

 شروط الحصول على الخدمة الطلب. يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل 

 محدودية الخدمة يجب ان يكون اذن الدخول صالح وغير منتهي

 الزائر 

 اصل على اذن الدخولالح

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 مقدم الطلب حسب نوع اذن الدخول 
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 .صورة عن إذن الدخول أو التأشيرة 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 المؤسسات في القطاع الخاص، يجب إرفاق في حال تقديم طلب تعديل البيانات من قبل الشركات و

 التصريح المعدل.

  في حال تقديم طلب تعديل البيانات من قبل الشركات والمؤسسات في المنطقة الحرة، يجب إرفاق

 رسالة.

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 
 الرسوم المقررة 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ينطبق ال

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 متاحة.إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات ال  رحلة المتعامل

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 تقديم طلب الخدمة
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 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

 المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني،  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 تمديد إذن الدخول

هي خدمة يتم بموجبها تمديد مدة صالحية إذن الدخول حسب  فئة الفرد الحاصل 

 على إذن الدخول

نعم، الخدمة مرتبطة بخدمة إصدار إذن دخول 

 عةبأنوا
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إذن دخول. إلكترونيتنديد 

 حسب ساعات العمل المعلنه
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام مكاتب الطباعة
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 بيق الذكي)الموقع( والتط

  يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير

 الطلب. المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل

شروط الحصول على 

 ساعة  48 الخدمة

زمن انجاز الخدمة بعد اكتمال 

 لجميع القنواتمتطلباتها  

 محدودية الخدمة يجب ان يكون اذن الدخول صالح وغير منتهي

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  مقدم الطلب حسب نوع اذن

 الدخول

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 
الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 400 درهم رسوم تمديد إذن الدخول 

 50 هم رسوم الخدمة اإللكترونيةدر 

تمديد إذن  الرسوم المقررة 

 دخول للعالج

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 500 درهم رسوم تمديد إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة  تمديد إذن 

 دخول مرافق مريض

 200 درهم رسوم تقديم الطلب 

 500 درهم رسوم تمديد إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

تمديد إذن  الرسوم المقررة 

مقيم في دول مجلس  دخول

 التعاون

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 200 درهم رسوم تمديد إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية  

تمديد إذن  الرسوم المقررة 

مرافق لمواطنو دول  دخول

 مجلس التعاون
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 100 ديم الطلبدرهم رسوم تق 

 500 درهم رسوم تمديد إذن الدخول 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

تمديد إذن  الرسوم المقررة 

إذن دخول للزيارة أو  دخول

 للدراسة

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم التمديد غرامات  ال ينطبيق

  المتعاملين، مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 ن الدخولإلغاء إذ

  هي خدمة يتم بموجبها إلغاء إذن الدخول )قبل دخول الدولة(

نعم، الخدمة مرتبطة بخدمة إصدار إذن دخول 

 بأنواعة
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي ا. إلكترونيإلغاء اذن الدخول

ساعات تقديم الخدمة  عات العمل المعلنه.حسب سا

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 ساعة 48   )الموقع( والتطبيق الذكي

زمن انجاز الخدمة بعد 

اكتمال متطلباتها  

 لجميع القنوات

 شروط الحصول على الخدمة لطلب.ا يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل 

 محدودية الخدمة ان يتم اإللغاء قبل الدخول للدولة

 الزائر 

 الحاصل على اذن الدخول

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  مقدم الطلب حسب نوع اذن

 الدخول

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  .إرفاق صورة من إذن الدخول أو التأشيرة 

  جواز سفر المكفول. إرفاق صورة من 

  .أرفاق رسالة من المناطق الحرة 

 .ارفاق صورة من هوية الكفيل 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

تمديد إذن  الرسوم المقررة 

 دخول للعالج

 جاعالرسوم القابلة لالستر ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 بئة بيانات الطلب حيثما انطبقتع 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 تب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(مكا
 الحصول على الخدمة



 

54 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

 إصدار تصريح اإلقامة اتخدم

 

إصدار تصاريح اإلقامة / قطاع حكومي، قطاع خاص، 

 مستثمر، الجامعات والكليات 

و هي خدمة يتم بموجبها إصدار إقامة للمكفول من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المنطقة الحرة، أ

 لمستثمر وشريك أو للمكفول من الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة في الدولة

 نعم، الخدمة مرتبطة بخدمة إصدار إذن دخول

 للعمل و الدراسة 
 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة.

 ساعات تقديم الخدمة ساعات العمل المعلنةحسب 

  مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 ساعة 48   )الموقع( 

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع اكتمال متطلباتها  

 القنوات

 ( أشهر.6جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي  يجب استكمال متطلبات الحصول

 إلغاء الطلب.

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة يتم تقديم الطلبات من خالل الطلب الموحد للهوية واإلقامة.

 يمالمق
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  المؤسسات التعليمية المرخصة

والمعتمدة لمزاولة النشاط 

 التعليمي.

 .مستثمر أو شريك 

 .القطاع الحكومي 

  القطاع الخاص أو المنطقة

 الحرة.

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

  ( أشهر.6السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن )صورة عن جواز 

 .فحص طبي الئق ومعتمد من الجهات المعنية في الدولة 

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة المشتركة
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 الضمان الصحي 

 .طلب الموافقة المبدئية على النقل 

وثائق إضافية للحصول على 

ل جهة الخدمة )الكفي

 حكومية(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)الكفيل  الرسوم المقررة 

 جهة حكومية(

  .بطاقة العمل أو إيصال بطاقة العمل 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )الكفيل قطاع خاص 

 أو منطقة حرة(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)الكفيل  الرسوم المقررة 

 قطاع خاص أو منطقة حرة(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)مستثمر أو  رسوم المقررة ال

 شريك(

 .شهادة معتمدة صادرة من المؤسسة التعليمية تفيد بالمدة الزمنية للدراسة 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )المؤسسات 

المرخصة لمزاولة النشاط 

 التعليمي(

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 (درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام وعن كل فرد 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

)المؤسسات المرخصة 

 لمزاولة النشاط التعليمي(

إذن تطبق غرامات التأخير في حال إنتهاء 

والبقاء   إصدارهااإلقامة وعدم  الدخول إلصدار

تصريح اإلقامة دون في الدولة بعد إنتهاء 

 تعديل الوضع

 وم القابلة لالسترجاعالرس رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات التواصل

 المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 د التقديم لها.البحث عن الخدمة المرا 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

 ريد إلكتروني، مكاتب بريد استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )ب

 االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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تصاريح اإلقامة / قطاع حكومي، قطاع خاص،  تجديد

 مستثمر، الجامعات والكليات 

 

إقامة للمكفول من قبل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المنطقة الحرة، أو  اجديدهي خدمة يتم بموجبها 

 وشريك أو للمكفول من الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة في الدولة لمستثمر

تصريح نعم، الخدمة مرتبطة بخدمة إصدار 

  اقامة
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة.

 ساعات تقديم الخدمة حسب ساعات العمل المعلنه

  مكاتب الطباعة

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 
 ساعة 48

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع اكتمال متطلباتها  

 القنوات

  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة

 لب.لتفادي إلغاء الط

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة يتم تقديم الطلبات من خالل الطلب الموحد للهوية واإلقامة.

 المقيم
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  المؤسسات التعليمية

لمزاولة المرخصة والمعتمدة 

 النشاط التعليمي.

 .مستثمر أو شريك 

 .القطاع الحكومي 

  القطاع الخاص أو المنطقة

 الحرة.

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 ات المعنية في الدولة.فحص طبي الئق ومعتمد من الجه 

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

 .الضمان الصحي 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة المشتركة

 .رسالة معتمدة من جهة العمل تفيد بأن المكفول على رأس عمله 
وثائق إضافية للحصول على 

 الخدمة )الكفيل جهة حكومية(
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 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 وم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام(درهم رس 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)الكفيل جهة  الرسوم المقررة 

 حكومية(

 .بطاقة العمل أو إيصال بطاقة العمل لفئة قطاع الخاصه 

 .رسالة معتمدة من جهة العمل تفيد بأن المكفول على رأس عمله 

وثائق إضافية للحصول على 

خاص أو الخدمة )الكفيل قطاع 

 منطقة حرة(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)الكفيل قطاع  الرسوم المقررة 

 خاص أو منطقة حرة(

  عام. 18فحص طبي الئق ومعتمد من الجهات المعنية في الدولة لمن هم فوق 
ل على وثائق إضافية للحصو

 الخدمة )مستثمر أو شريك(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)مستثمر أو  الرسوم المقررة 

 شريك(

 .شهادة معتمدة صادرة من المؤسسة التعليمية تفيد بالمدة الزمنية للدراسة 

ل على وثائق إضافية للحصو

الخدمة )المؤسسات المرخصة 

 لمزاولة النشاط التعليمي(

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام وعن كل فرد 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)المؤسسات  الرسوم المقررة 

المرخصة لمزاولة النشاط 

 التعليمي(

ل إنتهاء تصريح تطبق غرامات التأخير في حا

اإلقامة وعدم تجديدة  والبقاء في الدولة 

 االقامة إصداربعد إنتهاء مدة السماح دون 

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز

 سعادة المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 وني يفيد بإنشاء / رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتر

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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إصدار / تجديد تصاريح اإلقامة لفئة عّمال الخدمة 

 المساعدة

 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار أو تجديد تصريح إقامة لفئة خدم المنازل على كفالة مواطن، مواطن دول مجلس 

 التعاون، مقيم في دولة اإلمارات، مستثمر وشريك.

نعم، مرتبطة بخدمة إصدار إذن دخول لفئة 

ولتجديد مرتبط بخدمة  عمال الخدمة المساعدة.

 إصدار إقامة

 ارتباط الخدمة
 لإلصدار  فرعية

 تكميلية لتجديد
 هيكلية الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة 

 ساعة 48

زمن انجاز الخدمة 

بعد اكتمال 

متطلباتها  

 لجميع القنوات

 مكاتب الطباعة حسب ساعات العمل المعلنه

 خدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي يجب استكمال متطلبات الحصول على ال

 إلغاء الطلب.

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 شروط الحصول على الخدمة

 رة الموارد يتم تقديم الخدمة من خالل مراكز طباعة تدبير حيث ان ملف العمالة المساندة محول إلى وزا

 .FAHARالبشرية والتوطين 
 محدودية الخدمة

 المقيم

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 .مقيم في دولة اإلمارات 

 .مستثمر أو شريك 

 .مواطن إماراتي 

 .مواطن دول مجلس التعاون الخليجي 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

 .فحص طبي الئق ومعتمد من الجهات المعنية في الدولة 

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

 .الضمان الصحي أو بطاقة صحية 

 .صورة عن إذن الدخول 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 إلصدار والتجديدالرسوم المقررة 

 (مستثمر / شريك)الكفيل 
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 5000 درهم رسوم استقدام فئة العّمال المساعدة 

 2000 خاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين ( درهم الضمان البنكي( 

 50 م الطلبدرهم رسوم تقدي 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 5000 درهم رسوم استقدام فئة العّمال المساعدة 

 2000 ) درهم الضمان البنكي )خاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين 

مقيم )الكفيل  الرسوم المقررة 

 (في دولة اإلمارات

 50 ديم الطلبدرهم رسوم تق 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

لكفيل مواطن ) الرسوم المقررة 

 مواطن دول مجلس التعاون /

تطبق غرامات التأخير في حال إنتهاء تصريح 

اإلقامة وعدم تجديدة  والبقاء في الدولة بعد 

 قامةاال إصدارإنتهاء مدة السماح دون 

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 نوات المتاحة.إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب الق 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

 القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد  استالم مخرجات الخدمة من خالل

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 إصدار تصاريح اإلقامة ألفراد األسرة

 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إقامة بدون عمل على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص 

الحكومي أو مواطن أو مواطني دول مجلس التعاون أو أو المنطقة الحرة و القطاع 

 مستثمر أو شريك.

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة نعم، مرتبطة بخدمة إصدار إذن دخول 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي .تصريح إقامة جديدة

 حسب ساعات العمل المعلنه
 م الخدمةساعات تقدي

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 ساعة 48  )الموقع( والتطبيق

زمن انجاز الخدمة بعد 

اكتمال متطلباتها  

 لجميع القنوات

  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي

 .إلغاء الطلب

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة يتم تقديم الطلبات من خالل الطلب الموحد للهوية واإلقامة.

 المقيم 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  كفيل مواطن أو مواطن دول

 لخليجي.مجلس التعاون ا

 .كفيل مستثمر أو شريك 

  كفيل يعمل في القطاع

 الحكومي.

  كفيل يعمل في القطاع الخاص

 أو المنطقة الحرة.

 كفيل طالب جامعي 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 ( أشه6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ).ر 

 عام. 18فحص طبي الئق ومعتمد من الجهات المعنية بالدولة لمن هم فوق الـ 

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

 .الضمان الصحي أو بطاقة صحية 

 .صورة عن إذن الدخول 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 
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 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة )الكفيل 

 مستثمر / شريك(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة  )الكفيل 

 /يعمل في القطاع الحكومي

القطاع الخاص أو المنطقة 

 (الحرة

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)لكفيل  الرسوم المقررة 

مواطن / مواطن دول 

أو طالب  مجلس التعاون

 جامعي

إذن تطبق غرامات التأخير في حال إنتهاء 

والبقاء   إصدارهااإلقامة وعدم  الدخول إلصدار

تصريح اإلقامة دون الدولة بعد إنتهاء  في

 تعديل الوضع

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 ار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختي 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 
ير التواصل خالل س

 االجراءات

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 تجديد تصاريح اإلقامة ألفراد األسرة

القطاع الخاص أو  هي خدمة يتم بموجبها تجديد إقامة بدون عمل على كفالة مقيم يعمل في

 المنطقة الحرة و القطاع الحكومي أو مواطن أو مواطني دول مجلس التعاون أو مستثمر أو شريك.

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة نعم، مرتبطة بخدمة إصدار تصريح إقامة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 يف الخدمةتصن عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة مجدد.

 حسب ساعات العمل المعلنه
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 ساعة 48  )الموقع( والتطبيق

زمن انجاز الخدمة بعد 

اكتمال متطلباتها  

 لجميع القنوات

 إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين..

 إلغاء الطلب.

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة يتم تقديم الطلبات من خالل الطلب الموحد للهوية واإلقامة.

 المقيم 
 المستفيد من الخدمة

 املين""فئات المتع

  كفيل مواطن أو مواطن دول

 مجلس التعاون الخليجي.

 .كفيل مستثمر أو شريك 

  كفيل يعمل في القطاع

 الحكومي.

  كفيل يعمل في القطاع الخاص

 أو المنطقة الحرة.

 كفيل طالب جامعي 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  6/4صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

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

  صورة عن جواز سفر الكفيل ساري المفعول مع اإلقامة سارية المفعول )يستثنى المواطن / مواطن دول

 مجلس التعاون(.

 عام. 18فحص طبي الئق ومعتمد من الجهات المعنية بالدولة لمن هم فوق الـ 

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

 ن الصحي أو بطاقة صحية.الضما 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 
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  عقد إيجار سكن مصدق للكفيل أو سند ملكية سكن باسم الكفيل )يستثنى المواطن / مواطن دول مجلس

 التعاون(.

 .شهادة راتب معتمدة من جهة عمل الكفيل 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )يعمل في القطاع 

 الحكومي(

 لعمل الخاص بالكفيل.عقد ا 

 ( شهور سابقة.3كشف حساب الكفيل لمدة ) 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )الكفيل قطاع خاص 

 أو منطقة حرة(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة  )الكفيل 

القطاع الحكومي/ يعمل في 

القطاع الخاص أو المنطقة 

 الحرة(

 ( درهم عن كل فرد.3000الضمان المالي وقدره ) 

 ( شهور سابقة.3كشف حساب الكفيل لمدة ) 

وثائق إضافية للحصول على 

 الخدمة )مستثمر أو شريك(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 رسوم الخدمة اإللكترونية درهم 

الرسوم المقررة )الكفيل 

 مستثمر / شريك(

 .)عقد العمل )للقطاع الخاص والمنطقة الحرة( أو شهادة راتب معتمدة )للقطاع الحكومي 

 .كتاب معتمد من أحد المؤسسات التعليمية يفيد باستمرارية الدراسة للمكفول أو آخر مؤهل علمي للمكفول 

ل على وثائق إضافية للحصو

 18)أبناء أكبر من الخدمة 

 (سنة

 100 )درهم رسوم تجديد تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

)أبناء أكبر ) الرسوم المقررة 

 )سنة  18من 

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم تجديد تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 نيةدرهم رسوم الخدمة اإللكترو 

الرسوم المقررة  )لكفيل 

مواطن / مواطن دول 

أو طلب  مجلس التعاون

 جامعي

تطبق غرامات التأخير في حال إنتهاء تصريح 

اإلقامة وعدم تجديدة  والبقاء في الدولة بعد 

 إنتهاء مدة السماح دون تجديد االقامة

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  ،التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة مركز االتصال

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل
 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 ثما انطبقتعبئة بيانات الطلب حي 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة



 

64 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 وصيل لعنوان المحدد(إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، ت
 الحصول على الخدمة
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 إصدار تصاريح اإلقامة لمولود جديد

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إقامة لمولود جديد على كفالة مقيم يعمل في القطاع الخاص أو المنطقة الحرة و 

 عي.القطاع الحكومي أو مواطن أو مواطني دول مجلس التعاون أو مستثمر أو شريك أو طالب جام

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة ال

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة.

 حسب ساعات العمل المعلنه
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 ساعة 48  والتطبيق

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع اكتمال متطلباتها  

 القنوات

  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة

 لتفادي إلغاء الطلب.

 .يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب 

 لخدمةشروط الحصول على ا

 محدودية الخدمة يتم تقديم الطلبات من خالل الطلب الموحد للهوية واإلقامة.

 المقيم 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  كفيل مواطن أو

مواطن دول مجلس 

 التعاون الخليجي.

  كفيل مستثمر أو

 شريك.

  كفيل يعمل في القطاع

 الحكومي.

  كفيل يعمل في القطاع

 الخاص أو المنطقة

 الحرة.

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

  6/4صورة شخصية للمكفول بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس. 

 .صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول 

  صورة عن جواز سفر الكفيل ساري المفعول مع اإلقامة سارية المفعول)يستثنى المواطن / مواطن

 دول مجلس التعاون(.

 ل.أصل شهادة ميالد المكفو 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 



 

66 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

  عقد إيجار سكن مصدق للكفيل أو سند ملكية سكن باسم الكفيل )يستثنى المواطن / مواطن دول

 مجلس التعاون(.

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

 .الضمان الصحي 

 .عقد العمل الخاص بالكفيل 

 .صورة عن إقامة األم 

 ( شهور 3كشف حساب الكفيل لمدة ).سابقة 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )يعمل في القطاع 

 الحكومي(

 .شهادة راتب معتمدة من جهة عمل الكفيل 

 .صورة عن إقامة األم 

وثائق إضافية للحصول على 

الخدمة )الكفيل قطاع خاص أو 

 منطقة حرة(

 100 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة  )الكفيل يعمل 

في القطاع الحكومي/ القطاع 

 الخاص أو المنطقة الحرة(

 .صورة عن إقامة األم 
وثائق إضافية للحصول على 

 الخدمة )مستثمر أو شريك(

 150 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم إصدار تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة )الكفيل مستثمر / 

 شريك(

 50 درهم رسوم تقديم الطلب 

 100 )درهم رسوم تجديد تصريح اإلقامة )عن كل عام 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

الرسوم المقررة  )لكفيل مواطن / 

،  مواطن دول مجلس التعاون

 الطالب الجامعي

مات التأخير في حال التأخر عن يتم تطبيق غرا

يوما من تاريخ  120تقديم على الطلب بأكثر من 

 ميالد المولود

 الرسوم القابلة لالسترجاع رسوم اإلصدار فقط غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

لى معلومات الحصول ع

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 بإنشاء / تطورات الطلب رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد 
التواصل خالل سير 

 االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 تعديل بيانات تصريح اإلقامة

 و االسم(المهنة أمثل  الصادرة )هي خدمة يتم بموجبها تعديل بيانات تصاريح اإلقامة 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة نعم، مرتبطة بخدمة إصدار تصريح إقامة.

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة محدث.

 حسب ساعات العمل المعلنه
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

ام الخدمات الذكية نظ

 ساعة 48  )الموقع( والتطبيق

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع اكتمال متطلباتها  

 القنوات

  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي

 إلغاء الطلب.

  تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب.يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة 

 شروط الحصول على الخدمة

 عدم وجود أي قيد على صاحب تصريح اإلقامة المراد تعديل بياناتة 

 مرتبط بالتقديم على طلب إستبدال بطاقة هوية )تحديث بيانات( 
 محدودية الخدمة

 المستفيد من الخدمة المقيم 
  الحاصلين على تصاريح إقامة أو

 الكفيل.

تطيع التقديم من يس

 للخدمة؟

 .)صورة شخصية )في حال طلب تعديل الصورة الشخصية 

 .صورة عن جواز سفر المكفول 

 .)بطاقة العمل للمكفول )في حال طلب تعديل المهنة 

 .)رسالة من الجهات الحكومية )للعاملين في القطاع الحكومي 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 50 درهم رسوم طلب التعديل 

 50 درهم رسوم تعديل بيانات تصريح اإلقامة 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

 الرسوم المقررة  

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 حصول على معلومات الخدمةال

 رحلة المتعامل

 .تقديم طلب الخدمة إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 



 

68 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 ي يفيد بإنشاء / تطورات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكترون

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 نقل تصريح إقامة للعاملين في القطاع الحكومي

 نقل تصريح اإلقامة من قطاع حكومي إلى آخر.يتم بموجبها هي خدمة 

 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة نعم، مرتبطة بخدمة إصدار تصريح إقامة.

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة.

 حسب ساعات العمل المعلنه
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق



 

69 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

 ساعة 48 

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع اكتمال متطلباتها  

 القنوات

 

  يجب استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )فحص طبي، توفر التأمين ..إلخ( خالل المدة المحددة لتفادي

 إلغاء الطلب.

 اع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب.يجب اتب 

 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة يتم تمديد اإلقامة لمدة عام واحد فقط، وعند التمديد ال يتم تجديد اإلقامة.

 المقيم 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  مؤسسات القطاع

 الحكومي.

ع التقديم من يستطي

 للخدمة؟

 . 6/4صورة شخصية للمكفول بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس 

 ( أشهر.6صورة عن جواز السفر المعتمد للمكفول ال تقل صالحيته عن ) 

  .فحص طبي الئق ومعتمد من الجهات المعنية بالدولة 

 .إيصال الهوية بحيث يكون مختوم 

  .الضمان الصحي 

  على النقلطلب الموافقة المبدئية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة 

 50 درهم رسوم طلب نقل تصريح اإلقامة 

 100 درهم رسوم خدمة نقل تصريح اإلقامة 

 50 درهم رسوم الخدمة اإللكترونية 

  الرسوم المقررة

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

 لكتروني للهيئة، مراكز سعادة مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإل

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 مة )ان وجدت(دفع رسوم الخد 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 صول على الخدمةالح
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 إلغاء تصاريح اإلقامة

 الصادر هي خدمة يتم بموجبها إلغاء تصريح اإلقامة

 

 

تصريح  تجديد /نعم، مرتبطة بخدمة إصدار

 إقامة.
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 دمةتصنيف الخ عادية المخرج الرئيسي تصريح إقامة.إلغاء 

 حسب ساعات العمل المعلنه
 ساعات تقديم الخدمة

 مكاتب الطباعة

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 ساعة 48  )الموقع( والتطبيق

زمن انجاز الخدمة بعد 

لجميع اكتمال متطلباتها  

 القنوات

 ل الطلب.يجب اتباع اإلرشادات المرسلة أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء تفعي 
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة فعال توفر تصريح إقامة 

 المقيم 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  الفرد الحاصل على تصريح

 إقامة ساري المفعول.

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  عنها.للمستثمر أو للشريك، يجب توفير شهادة إلغاء الرخصة التجارية أو التنازل 

 .شهادة الوفاة من الجهات المعنية في الدولة في حاالت الوفاة داخل الدولة 

 .شهادة وفاة مصدقة من الجهات الرسمية في حاالت الوفاة خارج الدولة 

الوثائق الالزمة للحصول 

 على الخدمة 

 50 درهم رسوم طلب إلغاء تصريح اإلقامة 

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

قررة  )الكفيل الرسوم الم

يعمل في القطاع 

الحكومي/ القطاع الخاص 

 أو المنطقة الحرة(

يتم تطبيق غرامات التأخير بعد إنتهاء 

المهله المحددة للبقاء في الدولة من بعد 

 إلغاء تصريح االقامة

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات 
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 هيئة، مراكز سعادة مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني لل

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 (دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 دمةالحصول على الخ
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 إصدار أذونات الدخول من المنافذ )برية، بحرية، جوية(

 

إجراء تمديد إذن دخول لرعايا جمهورية الهند من حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على 

 التأشيرة أو البطاقة الخضراء 

ملة جوازات السفر العادية ( يوم لرعايا جمهورية الهند من ح14هي خدمة يتم بموجبها إجراء تمديد إذن دخول لمدة  )

 والحاصلين على التأشيرة والبطاقة الخضراء من الواليات  المتحدة ودول االتحاد األوروبية.

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تمديد إذن دخول

 ساعة 48

ن الحصول على زم

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع

 توفر جميع الوثائق المطلوبة
شروط الحصول على 

 الخدمة

( يوم لرعايا جمهورية الهند من حملة جوازات السفر العادية  عبر المنافذ  14لتمديد إذن دخول لمدة ) 

 ة والبرية ، تجيز لحاملها الدخول الى الدولة عبر المنافذ الرسمية المعتمدة.الجوية والبحري
 محدودية الخدمة

 الزائر

 اصل على اذن دخولحال

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

رعايا جمهورية الهند من حملة جوازات السفر 

العادية والحاصلين على التأشيرة والبطاقة 

لمتحدة ودول االتحاد الخضراء من الواليات  ا

 األوروبية.

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 .أصل جواز السفر العادي / حسب النوع الموثق باالتفاقيات الثنائية 

  يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة. 14مالحظة: البقاء لمدة 

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات

 250 درهم رسوم االصدار 

 50 سوم الخدمات اإللكترونيةدرهم ر 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 رحلة المتعامل الحصول على معلومات الخدمة
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 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 الل سير االجراءاتالتواصل خ

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

إصدار إذن دخول لمرافقين مواطني الدولة ولمواطني دول 

 مجلس التعاون 

ول مرافقين لمواطني دول مجلس التعاون، يجيز لحاملة الدخول الى الدولة عبر المنافذ خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخ

( يوم قابلة لتمديد 60( أيام صالحيتها قبل الدخول )  10( يومًا ومهله لمدة ) 60الرسمية المعتمدة، والبقاء لمدة ) 

 لمدة مماثلة ,

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة ةإجرائي

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إصدار إذن دخول إلكتروني

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع(

 على الخدمةشروط الحصول  توفر البيانات الشخصية لتحقق من هوية مقدم الطلب.

 محدودية الخدمة تقتصر الخدمة على اذونات المدخول للمرافقة من أقارب الدرجة األولى وفئة الخدمة المساندة ومن بحكمهم.

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

المواطن أو مواطن دول مجلس 

 التعاون

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 واز الكفيل.صورة ج 

 .صورة جواز سفر المكفول 

 ( ( أشهر.3صورة )بطاقة/ إقامة المكفول سارية الصالحية بمدة ال تقل عن 

 .إرفاق صورة شخصية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 
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يتم إعفاء زوجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العمانيين والخدم الذين على كفالتهم الشخصية من رسم 

في شأن أعفاء الرسوم المالية لمرافقي  2001( لسنة 4/  239لوزاري رقم )المغادرة والدخول للدولة بموجب القرار ا

 مواطني سلطنة عمان.

 50 درهم رسوم الطلب 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

د( عن كل يوم 100ر بواقع )يتم تحصيل رسوم تأخي

أيام بعد 10تأخير بعد انتهاء فترة السماح والتي هي 

انتهاء صالحية اذن الدخول باإلضافة إلى رسوم 

 د إلصدار تصريح المغادرة لكل مرافق.200

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات 

 ز سعادة مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراك

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 ب الخدمةتقديم طل

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 إصدار إذن دخول للمقيمين في دول مجلس التعاون ومرافقيهم

خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للمقيمين في دول مجلس التعاون ومرافقيهم، يجيز لحاملة الدخول الى 

 ( يوم قابلة للتمديد لمدة مماثلة30الدولة عبر المنافذ الرسمية المعتمدة، صالحيتها قبل الدخول )

 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إصدار إذن دخول إلكتروني

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة صية لتحقق من هوية مقدم الطلب.توفر البيانات الشخ

يشترط للحصول على الخدمة تقديم الطلب من قبل رب االسرة وحضوره الشخصي مع المكفولين الستكمال إجراءات 

 دخول المنافذ.
 محدودية الخدمة

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 جلس التعاونمقيم بدول م
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 .صورة جواز سفر 

  أشهر. 3صورة )بطاقة / إقامة( مقيم سارية الصالحية بمدة ال تقل عن 

 .)إرفاق صورة من أذن الدخول الصادر للكفيل )رب األسرة 

 .أرفاق صورة شخصية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 

 100درهم رسوم الطلب 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 30 .درهم لكل شخص في حال اصدار اذن الدخول من المنافذ يتم تحصيلها من خالل الدفع االلكتروني 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

د( عن كل يوم 100يتم تحصيل رسوم تأخير بواقع )

أيام بعد 10تأخير بعد انتهاء فترة السماح والتي هي 

انتهاء صالحية اذن الدخول باإلضافة إلى رسوم 

 د إلصدار تصريح المغادرة لكل مرافق.200

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 علومات الخدمةالحصول على م

 رحلة المتعامل
 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 
 تقديم طلب الخدمة
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 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 شاء / تطورات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإن

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

تصريح نزول البحارة إلى المدينة -( Shore Passطلب إصدار تأشيرة )

 ساعة )بحرية(  24 لمدة

ساعة  )بحرية(، يجيز لحاملة  24تصريح نزول البحارة إلى المدينة لمدة  -(  Shore Passخدمة يتم بموجبها إصدار تأشيرة )

 ( يوم14( ساعه فقط وصالحيته قبل الدخول ) 24الدخول الى الدولة عبر المنافذ الرسمية المعتمدة، والبقاء لمدة ) 

 

 هيكلية الخدمة فرعية الخدمةارتباط  غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تصريح نزول البحارة-( Shore Passتأشيرة )

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة انات الشخصية لتحقق من هوية مقدم الطلب.توفر البي

ولسنة  4/  29يعفى طاقم السفينة )السياحية( من رسم نزول البحارة في الدول بموجب قرار مجلس الوزارة رقم )

2017.) 
 محدودية الخدمة

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 البحري الوكيل
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 .صورة عن جواز السفر العادي والجواز البحري المعتمد 

 .)صورة تسجيل دخول باخرة )صادر من الميناء داخل الدولة 

 .إرفاق صورة شخصية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 

 50درهم رسوم الطلب 

 50درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات
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 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبيق.

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 ختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إ 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 ل سير االجراءاتالتواصل خال

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 )طلب إصدار تأشيرة دخول العبور )ترانزيت

ه لدولة أخرى )ترانزيت( خدمة يتم بموجبها إصدار تأشيرة لألجنبي العابر والمواصل رحلت

 ( ساعة .96( ساعة معفية من الرسوم أو لمدة )48وذلك لمدة )

 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تأشيرة الترانزيت 

 ساعة 48

زمن الحصول على 

ال الخدمة بعد اكتم

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة توفر البيانات الشخصية لتحقق من هوية مقدم الطلب.

 تقتصر الخدمة على من هم مدرجة بياناتهم في كشف مقدم من شركات الطيران أو وكيل الباخرة.  

 لة ودولة المقصدتوفر جواز سفر صالح لدخول للدو. 

 .أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة 

 محدودية الخدمة

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 شركات الطيران / وكيل الباخرة.
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟
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  صورة عن جواز السفر العادي 

 .إرفاق صورة شخصية 

ول على الوثائق الالزمة للحص

 لجميع الفئات الخدمة 

 50 ساعة(. 96درهم رسوم الطلب )فقط في حال اصدار تأشيرة لمدة 

 50درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

د عن كل يوم تأخير لكل 100رسوم غرامات التأخير 

و ال ساعة أ 48مسافر )تنطبق بعد انتهاء مهلة الـ 

ساعة( يتم تحصيلها من خالل الدفع اإللكتروني  96

 فقط.

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 ر القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيا 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 ر االجراءاتالتواصل خالل سي

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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  طلب إصدار إذن دخول للمقيمين في المناطق الحدودية المجاورة.

ة يتم بموجبها إصدار إذن دخول للمقيمين في المناطق الحدودية المجاورة، يجيز هي خدمة تقدم من قبل إدارات المنافذ البري

( يوم من تاريخ أول دخول وغير قابلة للتمديد، وتجيز لحاملها الدخول 90لحامله الدخول الى الدولة عبر المنافذ الرسمية المعتمدة، مدتها )

 ( ساعة فقط.24والخروج بشكل يومي والبقاء في الدولة لمدة ال تزيد عن)

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إذن دخول 

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 ن اإلقامة ساريه المفعول للدولة المجاورةان تكو 

 ان يكون مقر اإلقامة مجاور للمنفذ البري 

 ان تضطر الظروف صاحب الطلب للتردد المستمر على الدولة 

 شروط الحصول على الخدمة

 نقتصر على فئة المتعاملين من حاملي اقامات سارية المفعول للدولة المجاورة. 

 لةال يسمح لحاملها العمل في الدو. 

 .تقتصر على أصحاب المهن العليا وال تشمل فئة العمال وفئة المستخدمين 

 محدودية الخدمة

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

المقيم في المناطق الحدودية 

 المجاورة

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 .صورة عن جواز أو وثيقة السفر المعتمدة 

 إلقامة/ بطاقة مقيم سارية الصالحية في المناطق الحدودية المجاورة للدولة.أصل ا 

 .أرفاق صورة شخصية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 

 200 درهم رسوم الطلب 

 300درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق ت غراما ال ينطبيق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل
 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 عن الخدمة المراد التقديم لها. البحث 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة
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  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

 قبل المتعامل )بريد  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

طلب إصدار إذن دخول لعدة سفرات للقادمين على متن  

  البواخر السياحية )االجانب )الزوار((

حية، تجيز لحاملها الدخول الى الدولة عبر المنافذ هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول لعدة سفرات للقادمين على متن البواخر السيا

 ( يوم من تاريخ أول دخول30( يوم من تاريخ اإلصدار، واستعمال األذن لعدة سفرات لمدة )60الرسمية المعتمدة خالل )

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية الرئيسي المخرج إذن دخول 

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة ان يتضمن البرنامج السياحي للقادم زيارة احدى موانئ الدولة البحرية أو مغادرتها ومن ثم العودة إليها

 محدودية الخدمة يتوجب أن يكون الكفيل من الشركات أو المؤسسات العاملة في مجال السياحة البحرية في الدولة.

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

الشركات أو المؤسسات العاملة في 

 مجال السياحة البحرية في الدولة.

من يستطيع التقديم 

 ؟للخدمة

 .صورة عن جواز أو وثيقة السفر المعتمدة 

 .أرفاق صورة شخصية 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 

 100 درهم رسوم الطلب 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

 سترجاعالرسوم القابلة لال ال ينطبق غرامات  ال ينطبيق
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  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(إلكتروني، 
 الحصول على الخدمة

 

 طلب إصدار تأشيرة الدخول الطارئة 

هي خدمة يتم بموجبها إصدار إذن دخول لعدة سفرات للقادمين على متن البواخر السياحية، تجيز لحاملها الدخول الى الدولة عبر المنافذ 

 ( يوم من تاريخ أول دخول30اريخ اإلصدار، واستعمال األذن لعدة سفرات لمدة )( يوم من ت60الرسمية المعتمدة خالل )

 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إذن دخول 

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 :حاالت الغاء الرحالت لسوء األحوال الجوية وتمنح على كفالة الناقل )شركة الطيران(  سوء االحوال الجوية

 .( ساعة، والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة96وتجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة ال تتجاوز )

 عبر المنافذ الجوية الرسمية المعتمدة، بحالة الغاء الرحالت بسبب اعطال الطائرات، وتمنح  رات:اعطال الطائ

( ساعة، والمغادرة 96على كفالة الناقل )شركة الطيران( وتجيز لحامله البقاء في الدولة لمدة ال تتجاوز )

 .قبل انتهاء المدة المحددة

 :ارض الصحي للمسافرين القادمين للدولة، يجيز لحامله إصدار إذن دخول طارئ بحالة الع العارض الصحي

( 7الدخول الى الدولة عبر المنافذ الجوية والبحرية الرسمية المعتمدة، والبقاء في الدولة لمدة ال تتجاوز )

 أيام على أن تعدل التأشيرة إلى أذن دخول للعالج إذا تطلب البقاء في الدولة ألكثر من ذلك.

 مةشروط الحصول على الخد

 محدودية الخدمة تطبق الشروط واالحكام العامة الخاصة بأذونات الدخول.
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 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 شركات الطيران أو الناقل البحري
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 أصل جواز أو وثيقة السفر المعتمدة 

 يس لديهم ما يخولهم لدخول الدولة وذلك حسب نموذج شركة الطيران تعبئة بيانات المسافرين الذين ل

 والذي يتم اعتماده من قبل الشركة المنشغلة بالمنفذ

 ارفاق صورة شخصية 

يضاف كتاب رسمي من قبل شرطة أمن المنفذ ونموذج حالة مريض من قبل االسعاف لفئة العارض الصحي 

 الوطني

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 

 ال توجد رسوم 
الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

د( عن كل يوم تأخير بعد انتهاء فترة 100يتم تحصيل رسوم تأخير بواقع )

د إلصدار 200السماح حسب نوع الحالة الطارئة باإلضافة إلى رسوم 

تصريح المغادرة لكل مسافر ويتحمل رسومها الكفيل في حالة الناقل 

 .حريالبالجوي أو 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 احة.إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المت 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

 لمختارة من قبل المتعامل )بريد استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة ا

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 طلب تسجيل دخول الوسائل البحرية )بحرية(

 طلب تسجيل دخول للوسائل البحرية الراسية بالمياه اإلقليمية 

 راسية بالمياه اإلقليمية.هي خدمة يتم بموجبها طلب تسجيل دخول للوسائل البحرية ال

 

 

 

 

 
 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إذن دخول 

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

ة نظام الخدمات الذكي

 )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة توفر البيانات المطلوبة للخدمة 

 .محدودية الخدمة تطبق الشروط واالحكام العامة الخاصة بأذونات الدخول 

 الزائر

 الحاصل على اذن دخول

المستفيد من 

 الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 شركات الطيران أو الناقل البحري
من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  رسالة تعهد من الوكيل المالحي تحتوي على كافة البيانات الباخرة والوجهة وأن يتحمل مسؤولية الطاقم

 حسب االصول من أدارة الموانئ 

  كشف مطبوع باللغة العربية واللغة االنجليزية يحتوي على كافة البيانات الباخرة والوجهة والحمولة والطاقم

 أن جميع البيانات المقدمة صحيحة.ومختوم من الوكيل المالحي ويتعهد ب

 .أصل الجوازات السفر البحرية والعادية سارية المفعول 

 .صورة عن شهادة تسجيل الوسيلة سارية المفعول 

 .صورة من بطاقة مندوب الوكيل المالحي 

  أصل أخر تصريح مغادرة من ميناء القدوم 

  كتاب تفويض من مالك الوسيلة أو القبطان 

 لمالحي ساري المفعول.نسخة من الترخيص ا 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 لجميع الفئات الخدمة 

 ال توجد رسوم 
الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبيق
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  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 ل المعتمدة في الهيئةالمتعاملين، قنوات التواص
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 كتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات رسالة نصية أو بريد إل

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
  الحصول على الخدمة



 

85 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف
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 خدمات اإلدارة العامة للهوية

قطاع الهوية عدد من الخدمات لمتعامليها سيتم التطرق إليها من خالل هذه الدليل وباب  –الهيئة االتحادية للهوية والجنسية تقدم 

 خدمات اإلدارة العامة للهوية.

 م
الخدمات 

 الرئيسية
 نوع الخدمة تصنيف الخدمة قائمة الخدمات م

الجهة التي تقدم 

 لها الخدمة

1 
خدمات بطاقة 

 الهوية

 G2C إجرائية فرعية دار بطاقة هويةإص 1

 G2C إجرائية تكميلية تجديد بطاقة هوية 2

 G2C إجرائية تكميلية اصدار بطاقة هوية بدل فاقد /بدل تالف 3

 G2C إجرائية تكميلية إعفاء من رسوم التأخير اإلدارية 4

 G2C إجرائية تكميلية استرداد الرسوم 5

 G2C إجرائية ةتكميلي تحديث بيانات 6
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 جديدة  إصدار بطاقة هوية

هي خدمة يتم بموجبها إصدار بطاقة هوية ألول مرة للفرد الذي لم يسبق له 

 التسجيل أو إصدار رقم هوية

نعم، ترتبط مع خدمة إصدار 

 تصريح اإلقامة.
 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة

 الباقة لفئة المواطنين ياك  مرتبطة بباقة مبروك ما نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إصدار بطاقة هوية

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 بمكاتب الطباعة
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق

 أيام 5

 ساعة  24لخدمة العاجل بالمركز 

زمن الحصول على 

خدمة بعد اكتمال ال

لجميع متطلباتها  

 القنوات

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 بمراكز سعادة المتعاملين

 د 5االنتظار = 

 د9إنجاز الخدمة = 

زمن تقديم الخدمة بمراكز 

 الخدمة

 خليجي الخدمة إلزامية للفئات التالية: المواطنين اإلماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون ال

 والمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 لفئة المقيمين يشترط وجود إقامة سارية مرتبطة بطلب اصدار بطاقة الهوية. 

  يتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على الخدمة )من بصمة، صورة( خالل

 المدة المحددة تفاديًا إللغاء تفعيل الطلب

  إتباع االرشادات والمتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفاديًا يتوجب على المتعاملين

 . إللغاء تفعيل الطلب

  أشهر 3يتوجب ان يكون جواز السفر لفئة المقيم ودول مجلس التعاون لمدة تزيد عن. 

 .لفئة المقيمين يتم ربط الخدمة بخدمة إصدار تصريح اإلقامة 

شروط الحصول على 

 الخدمة

 :يقتصر ارتباط خدمة إصدار بطاقة هوية بخدمة إصدار تصريح إقامة من خالل  فئة المقيمين

استخدام اإلستمارة الموحد لطلب الهوية واإلقامة من خالل حساب الشخصي أو الشركات 

 ويستثى منها طلبات الفئة المسانده التي يتم اجراء طلباتها من خالل مكاتب تدريبر فقط.

 فئة المستفيدة من باقة مبروك ما ياك دون غيرهافئة المواليد المواطنين: هي ال 

  فئة مواطني دول مجلس التعاون: تقتصر الخدمة على من لديهم أحد االثباتات التالية: سكن

 )ملك وليس إيجار(/ استثمار/عمل/دراسة في الدولة.

 محدودية الخدمة
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  سنوات في حال كان العمر بين  10ال يتم قبول طلب إصدار بطاقة هوية لفئة المواطين لمدة

 سنه بإلتقاط البصمة والتوقيع للمواطنين. 15سنة وذلك إلرتباط عمر  14 – 5

 المواطن

 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 

 الخيلجي

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 جهة العمل 

 .رب األسرة 

 .المستفيد 

 .الكفيل 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء. 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

 الشأن صاحب حضور عدم حالة في المتعامل عن ينوب الذي للشخص الوكالة شهادة أصل 

 .المركز في للخدمة التقديم حال في الغير قبل من الطلب وتقديم

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات

 .جواز السفر األصلي ساري المفعول 

 سنة.21سنة أو ألحد الوالدين لمن هم دون  21ية سارية لمن هم أكبر منبطاقة الهوّية الخليج 

 :إبراز إحدى الوثائق الموضحة أدناه إلثبات اإلقامة داخل الدولة 

-شهادة الميالد-أصل مستند إثبات صلة القرابة بمواطن حتى الدرجة الثالثة مثل خالصة القيد  -

جواز  –وثائق الثبوتية للمواطن )خالصة القيد عقد الزواج. وما في حكمها، باإلضافة إلى أصل ال

 )بطاقة الهوية-السفر 

 أصل الرخصة التجارية سارية الصالحية. -

 أصل ملكية عقار سكني أو تجاري. -

 أصل شهادة استمرارية دراسة من أحد المدارس أو الكليات أو الجامعات المعتمدة في الدولة. -

مية في الدولة بالنسبة للعاملين في أصل شهادة عمل صادرة من إحدى المؤسسات الحكو -

 القطاع الحكومي. 

 عقد عمل مصدق من وزارة التوطين والموارد البشرية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. -

إثبات إقامة المتعامل بالنسبة لألبناء بإحدى الوثائق الموضحة أعاله العائدة له أو ألحد الوالدين  -

 أو العكس.

ة اإلصالحية والعقابية لمن يقضى عقوبته بموجب حكم قضائي صادر ابراز شهادة من المنشأ -

 بحقه.

وثائق إضافية لمواطني 

 دول مجلس التعاون

 100  سنوات. 5درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100  خدمات الذكيةدرهم رسوم 

 150 ادة المتعاملين درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سع 

الرسوم المقررة 

لمواطني دول مجلس 

 التعاون

 .جواز السفر ساري المفعول 

  عام. 15أصل شهادة الميالد وجواز سفر أحد الوالدين أو بطاقة الهوية اإلماراتية لمن هم دون 
 وثائق إضافية للمقيمين
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  أو إقامة سارية المفعول لمن لم يقم بإصدار بطاقة الهوية  اإلصدار أصل إقامة قيد إجراءات

 د إصدار اإلقامة.عن

 100  مدة صالحية بطاقة الهوية مرتبطة ب)درهم لكل سنة من سنوات اإلقامة رسوم الطلب

 (اإلقامة.

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100  خدمات الذكيةدرهم رسوم 

الرسوم المقررة 

 للمقيمين

 100 سنوات. 5ة درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوي 

 200  سنوات. 10درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 150 درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سعادة المتعاملين 

الرسوم المقررة 

 للمواطنين

يتم تطبيق غرامات التأخير في 

الطلب  حال التأخر عن تقديم على

يوما من تاريخ  120بأكثر من 

 ميالد المولود

 غرامات 

لفئة المقيمين في حال اصدار اإلقامة لمدة 

ع يتم تقديم طلب وتقل عن المبلغ  المدف

 إسترجاع المبلغ اإلضافي.

 الرسوم القابلة لالسترجاع

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز

 لين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئةسعادة المتعام
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 ة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / رسال

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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 ويةتجديد بطاقة اله

 هي خدمة يتم بموجبها تجديد بطاقة هوية المنتهية الصالحية

 

نعم، ترتبط مع خدمة إصدار 

 و بطاقة هوية تصريح اإلقامة.

 جديدة

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إصدار بطاقة هوية

 لعمل المعلنهحسب ساعات ا
ساعات تقديم الخدمة 

 بمكاتب الطباعة
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق

 أيام 5

 ساعة  24لخدمة العاجل بالمركز 

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

لجميع متطلباتها  

 القنوات

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 عادة المتعاملينبمراكز س

 د 5االنتظار = 

 د9إنجاز الخدمة = 

زمن تقديم الخدمة بمراكز 

 الخدمة

 لفئة المقيمين يتم ربط الخدمة بخدمة إصدار تصريح اإلقامة.

 أشهر. 3يتوجب ان يكون جواز السفر لفئة المقيم ودول مجلس التعاون لمدة تزيد عن 

شروط الحصول على 

 الخدمة

غب بالحصول على بطاقة الهوية يتوجب توفر طلب تصريح إقامة مرتبط بالطلب ويتم لفئة المقيم الرا

 إستكمال طلب بطاقة الهوية فور تأكيد إصدار اإلقامة إلكترونيا في اإلنظمة.

 14 – 5سنوات في حال كان العمر بين  10بطاقة هوية لفئة المواطين لمدة  تجديدال يتم قبول طلب 

 سنه بإلتقاط البصمة والتوقيع للمواطنين. 15سنة وذلك إلرتباط عمر 

 محدودية الخدمة

 المواطن

 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 

 الخيلجي

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 جهة العمل 

 .رب األسرة 

 .المستفيد 

 .الكفيل 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء. 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

 الشأن صاحب حضور عدم حالة في المتعامل عن ينوب الذي للشخص الوكالة ةشهاد أصل 

 .المركز في للخدمة التقديم حال في الغير قبل من الطلب وتقديم

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات
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 .جواز السفر األصلي ساري المفعول 

 سنة.21أو ألحد الوالدين لمن هم دون سنة  21بطاقة الهوّية الخليجية سارية لمن هم أكبر من 

 :إبراز إحدى الوثائق الموضحة أدناه إلثبات اإلقامة داخل الدولة 

-شهادة الميالد-أصل مستند إثبات صلة القرابة بمواطن حتى الدرجة الثالثة مثل خالصة القيد  -

جواز  –القيد عقد الزواج. وما في حكمها، باإلضافة إلى أصل الوثائق الثبوتية للمواطن )خالصة 

 )بطاقة الهوية-السفر 

 أصل الرخصة التجارية سارية الصالحية. -

 أصل ملكية عقار سكني أو تجاري. -

 أصل شهادة استمرارية دراسة من أحد المدارس أو الكليات أو الجامعات المعتمدة في الدولة. -

في  أصل شهادة عمل صادرة من إحدى المؤسسات الحكومية في الدولة بالنسبة للعاملين -

 القطاع الحكومي. 

 عقد عمل مصدق من وزارة التوطين والموارد البشرية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. -

إثبات إقامة المتعامل بالنسبة لألبناء بإحدى الوثائق الموضحة أعاله العائدة له أو ألحد الوالدين  -

 أو العكس.

عقوبته بموجب حكم قضائي صادر  ابراز شهادة من المنشأة اإلصالحية والعقابية لمن يقضى -

 بحقه.

وثائق إضافية لمواطني 

 دول مجلس التعاون

 100  سنوات. 5درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100  خدمات الذكيةدرهم رسوم 

 150  درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سعادة المتعاملين 

 الرسوم المقررة

لمواطني دول مجلس 

 التعاون

 .جواز السفر ساري المفعول 

  تصريح إصدار إقامة سارية المفعول أو أصل إقامة قيد إجراءات التجديد أو إقامة سارية المفعول لمن

 لم يقم بإصدار بطاقة الهوية عند إصدار اإلقامة.

 وثائق إضافية للمقيمين

 100 ب ومدة صالحية بطاقة الهوية مرتبطة درهم لكل سنة من سنوات اإلقامة رسوم الطل

 باإلقامة.

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100  خدمات الذكيةدرهم رسوم 

الرسوم المقررة 

 للمقيمين

 100  سنوات. 5درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 200  سنوات. 10درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 50 ات اإللكترونيةدرهم رسوم الخدم 

 150 درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سعادة المتعاملين 

الرسوم المقررة 

 للمواطنين
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يتم تطبيق غرامات التأخير في 

عن تجديد بطاقة حال التأخر 

 30الهوية بعد إنتهاءها بمدة 

 يوم

 غرامات 

لفئة المقيمين في حال اصدار اإلقامة لمدة 

قل عن المبلغ  المدفوع يتم تقديم طلب ت

 إسترجاع المبلغ اإلضافي.

 الرسوم القابلة لالسترجاع

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز

 سعادة المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 ضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات إختيار القناة المف

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  / رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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 بدل فاقد / بدل تالف هويةإصدار بطاقة 

خدمة يتم بموجبها طلب إصدار بطاقة هوية في حال فقدان أو تلف هي 

 بطاقة التالفة أو الضائعة.مدة سريان البنفس  البطاقة

 

نعم، ترتبط مع خدمة إصدار 

 بطاقة هوية
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إصدار بطاقة هوية

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 ةبمكاتب الطباع
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق

 أيام 5

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

لجميع متطلباتها  

 القنوات

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 بمراكز سعادة المتعاملين

 د 5االنتظار = 

 د9إنجاز الخدمة = 

 زمن تقديم الخدمة بمراكز

 الخدمة

 أشهر. 3يتوجب ان يكون جواز السفر لفئة المقيم ودول مجلس التعاون لمدة تزيد عن 
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة يتم إصدار بطاقة الهوية بنفس مدة سريان البطاقة التالفة أو المفقودة

 المواطن

 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 

 الخيلجي

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 جهة العمل 

 .رب األسرة 

 .المستفيد 

 .الكفيل 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 ( بخلفية بيضاء. 3.5×4.5صورة شخصية بحجم )سم 

 الشأن صاحب حضور عدم حالة في المتعامل عن ينوب الذي للشخص الوكالة شهادة أصل 

 .كزالمر في للخدمة التقديم حال في الغير قبل من الطلب وتقديم

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات

 .جواز السفر األصلي ساري المفعول 

 سنة.21سنة أو ألحد الوالدين لمن هم دون  21بطاقة الهوّية الخليجية سارية لمن هم أكبر من 

وثائق إضافية لمواطني 

 عاوندول مجلس الت
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  الوثيقة المستخدمة إلصدار أو تجديد بطاقة الهويةإبراز 

 .جواز السفر ساري المفعول 

 إقامة سارية المفعول مرتبطة ببطاقة الهوية التالفة / المفقودة 
 وثائق إضافية للمقيمين

 300  ذاتها مدة سريان البطاقة التالفة أو درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية

 .المفقودة

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100  خدمات الذكيةدرهم رسوم 

 150 درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سعادة المتعاملين 

جميع الرسوم المقررة ل

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز

 سعادة المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 صول على معلومات الخدمةالح

 رحلة المتعامل

  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 يفيد بإنشاء /  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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 تقديم طلب اإلعفاء من رسوم التأخير

لب إعفاء من رسوم التأخير اإلدارية المرتبطة ببطاقة ط يتم بموجبهاخدمة هي 

 .حسب قرارات اإلعفاء المعتمدةبالهوية 

نعم، ترتبط مع خدمة إصدار / 

 تجديد بطاقة هوية
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 خدمةتصنيف ال عادية المخرج الرئيسي إعفاء من رسوم التأخير

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 بمكاتب الطباعة
24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق

 أيام 5

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

لجميع متطلباتها  

 القنوات

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 

 ينبمراكز سعادة المتعامل

 د 5االنتظار = 

 د9إنجاز الخدمة = 

زمن تقديم الخدمة بمراكز 

 الخدمة

 توفر األدلة الداعمة للحصول على اإلعفاء.

يتوجب على المتعاملين اتباع اإلرشادات والمتطلبات المرسلة إليهم أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء 

 تفعيل الطلب.

 أشهر. 3ودول مجلس التعاون لمدة تزيد عن  يتوجب ان يكون جواز السفر لفئة المقيم

شروط الحصول على 

 الخدمة

فئة الخاضعون للضمان االجتماعي  ,أصحاب الهمم  يتم اإلعفاء بشكل تلقائي دون تقديم طلب لكل من

فئة البعثات و  شهور خارج الدولة 3الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ،  ومكفوليهم

بشرط توفر البيانات بالنظام  ناصل بالسفارات والقنصلّيات ومن في حكمهم داخل الدولةالدبلوماسّية والق

 الموحد.

 .ال يتم قبول طلبات الشركات

 محدودية الخدمة

 المواطن

 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 

 الخيلجي

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .رب األسرة 

 .المستفيد 

 .الكفيل 

ديم من يستطيع التق

 للخدمة؟
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 تقديم الوثيقة الداعمة لطلب اإلعفاء من رسوم التأخير حسب أحد األسباب التالية:

  الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز

سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز سفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال 

 يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

  المتوفي أو الفرد المصاب بمرض معدي أو المقعد سريريًا أو ذوي اإلعاقة الكلية أو الجزئية

 على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

 ( غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل في إمارات  65فئة كبار السن )سنة فما فوق

الدولة على أن يثبت ذلك بموجب خالصة القيد أو جواز السفر أو أي وثيقة أخرى معتمدة 

 بالدولة تفيد تحديد سن المتعامل.

 ه الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة التي سبقت حصوله على جنسية الدولة وحصول

 على خالصة القيد.

  التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود ألنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب

الطباعة المعتمدة من قبل الهيئة وترتب على ذلك الخطأ تأخير في تسجيل أو تجديد بطاقة 

 الهوية

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات

 الخدمة مجانية 
سوم المقررة لجميع الر

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 يم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيار القناة المفضلة لتقد 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد استالم

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 طلب استرداد الرسوم

طاقة الهوية سواء أول مرة أو تجديد لحاالت دفع رسوم إصدار استرجاع  يتم بموجبها طلب هي خدمة

عدد سنوات اإلقامة الصادرة لفئة المقيمين، أو دفع رسوم تسجيل أو تأخير إدارية غير رسوم أكثر من 

  مستحقة للفئات المعفاة في النظام

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إسترجاع الرسوم

 مل أيام ع 5

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق

 .توفر األدلة الداعمة السترداد الرسوم المستحقة

يتوجب على المتعاملين اتباع اإلرشادات والمتطلبات المرسلة إليهم أثناء سير المعاملة تفاديًا إللغاء 

 عيل الطلبتف

شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة يتم تقديم على الطلبت من خالل الحساب الشخصي للكفيل.

 المواطن

 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 

 الخيلجي

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 جهة العمل 

 .رب األسرة 

 .الكفيل 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 فيد برقم الحساب ورقم شهادة من البنك تIBAN .الخاص بالمتعامل 

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100  خدمات الذكيةدرهم رسوم 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز

 تعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئةسعادة الم
 الحصول على معلومات الخدمة

إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات   رحلة المتعامل

 المتاحة.

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تقديم طلب الخدمة
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 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

  / رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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 ناتتحديث البيا

رقم الهاتف و وهي ساسية األهي خدمة يتم موجبها تحديث البيانات غير 

 العنوان

 

نعم ، مرتبطة بإصدار تصريح 

 إقامة و بطاقة هوية
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تحديث البيانات

 فواري

الحصول على  زمن

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( والتطبيق

 توفر البيانات الشخصية لتحقق من هوية مقدم الطلب.
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة ال ينطبيق

 المواطن

 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 

 الخيلجي

 د من الخدمةالمستفي

 "فئات المتعاملين"

 .رب األسرة 

 .الكفيل 

 .المستفيد من الخدمة 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 ال يتم طلب أي وثائق لتحديث البيانات 

الوثائق الالزمة للحصول 

لجميع  على الخدمة 

 الفئات

 50 درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 100 رسوم الخدمات الذكية 

الرسوم المقررة لجميع 

 الفئات

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق ات غرام ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز

 سعادة المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل
  إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات

 المتاحة.
 تقديم طلب الخدمة
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 ث عن الخدمة المراد التقديم لها.البح 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

  / رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء

 تطورات الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

 ن قبل استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة م

المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان 

 المحدد(

 الحصول على الخدمة
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 خدمات المؤسسات
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 خدمات المؤسسات والشركات

 

  

 الجهة التي تقدم لها الخدمة نوع الخدمة تصنيف الخدمة قائمة الخدمات م الخدمات الرئيسية م

 المنشأت 1

 G2B & G2G ئيةإجرا فرعية خدمة منشأة اصدار بطاقة 1

 G2B & G2G إجرائية خدمة تكميلية تجديد بطاقة المنشأة 2

 G2B & G2G إجرائية خدمة تكميلية إلغاء بطاقة المنشأة 3

 G2B & G2G إجرائية خدمة تكميلية تعديل بطاقة المنشأة 4

 G2B & G2G إجرائية خدمة تكميلية رفع الحظر عن بطاقة المنشأة 5

 خدمات التصديق الرقمي 2

خدمات التصديق الرقميطلب إشتراك في  1  G2B & G2G معلوماتية خدم فرعية 

 G2B & G2G معلوماتية خدمة تكميلية طلب إلغاء إشتراك في خدمات التصديق الرقمي 2

 G2B & G2G معلوماتية خدمة تكميلية طلب إعادة إشتراك في خدمات التصديق الرقمي 3

 G2B & G2G معلوماتية تكميليةخدمة  طلب إضافة خدمة لخدمات التصديق الرقمي 4

 G2B & G2G معلوماتية خدمة تكميلية طلب إلغاء خدمة من خدمات التصديق الرقمي 5

 المتابعة 3

 G2C إجرائية خدمة فرعية اصدار تصريح مغادرة 1

تصريح مغادرة تعديل  2  G2C إجرائية تكميلية خدمة 

 G2C إجرائية تكميلية خدمة الغاء تصريح مغادرة 3

 G2B & G2C & G2G إجرائية خدمة فرعية تحويل للمحكمة 4

 G2B & G2G إجرائية خدمة فرعية تعميم عن مكفول في القائمة االدارية 5

 G2B & G2C إجرائية تكميلية خدمة رفع تعميم عن مكفول في القائمة االدارية 6
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 إصدار بطاقة منشأة  

 ها إصدار بطاقة المنشأة موضحًا بها بيانات المنشأةهي خدمة يتم بموجبها يتم بموجب

 

 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة باقة باشر أعمالك نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي بطاقة منشأة 

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 
 تقديم الخدمة ساعات

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة توفر الوثائق المطلوبة إلصدار البطاقة 

 محدودية الخدمة تمنح الخدمة فقط في حال توفر رخصة تجارية سارية

 المؤسسات 

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

  المؤسسات

  .الحكومية

 سسات العاملة المؤ

 في المناطق الحرة.

 المؤسسات الصغيرة 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 الرخصة التجارية و إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة يتم إرفاق الرخصة موضحًا بها أصحاب العالقة. 

  رسالة اعتماد توقيع.  

 صورة من الوكالة في حال توكيل شخص آخر.  

 كةعقد  التأسيس في حالة الشرا.  

 .) رسالة من برنامج دعم المشاريع الصغيرة )للشركات الوطنية المستفيدة من  برنامج دعم المشاريع الصغيرة 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )المؤسسات الخاصة 

 -والعاملة بالمناطق الحرة

الشركات الوطنية المستفيدة 

من  برنامج دعم المشاريع 

 الصغيرة (

 50لب درهم رسوم الط 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

)الشركات الوطنية المستفيدة 

من  برنامج دعم المشاريع 

 الصغيرة

 100 درهم رسوم الطلب 

 200درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة  )المؤسسات 

-طق الحرةالخاصة والعاملة بالمنا

) 
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  صورة من المرسوم )االتحادي/المحلي( لتأسيس الجهة الحكومية. 

 صورة من قرار تشكيل مجلس اإلدارة.  

  رسالة موجهة إلى الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بطلب فتح ملف موقعة من قبل رئيس

  .مجلس اإلدارة أو من يفوض عنه

 لمخولين بالتوقيعرسالة اعتماد توقيع ا. 

 .استخدام بطاقة الهوية في مكاتب الطابعة للمخولين بالتوقيع 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المؤسسات الحكومية(

 50 درهم رسوم الطلب 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  مات اإللكترونيةدرهم رسوم الخد 

)المؤسسات  الرسوم المقررة

 الحكومية(

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  القائمة المرفقة  يرجى االطالع على 

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 القنوات المتاحة. إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

  خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، استالم مخرجات الخدمة من

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 تجديد بطاقة منشأة  

 هي خدمة يتم بموجبها يتم بموجبها تجديد بطاقة المنشأة موضحا بها بيانات المنشأة

 

 

 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة منشأةنعم مرتبطة بخدمة إصدار بطاقة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي بطاقة منشأة تجديد 

 ساعة 48

زمن الحصول 

على الخدمة بعد 

اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة مطلوبة إلصدار البطاقةتوفر الوثائق ال 

  فقط في حال توفر رخصة تجارية سارية الخدمةتمنح 

 دفع الغرامات على المنشاءة 
 محدودية الخدمة

 المؤسسات 

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

  المؤسسات العاملة في

 المناطق الحرة.

 ؤسسات الصغيرةالم 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

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

 أصحاب العالقة

 رسالة من الجهة الداعمة 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )المؤسسات الخاصة 

 -والعاملة بالمناطق الحرة

الوطنية المستفيدة الشركات 

من  برنامج دعم المشاريع 

 الصغيرة (

 50 درهم رسوم الطلب 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

)الشركات الوطنية 

المستفيدة من  برنامج دعم 

 المشاريع الصغيرة

 100 درهم رسوم الطلب 

 200درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة  )المؤسسات 

الخاصة والعاملة بالمناطق 

 (-الحرة
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 50 درهم رسوم الطلب 

 100درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة )المؤسسات 

 الحكومية(

في حالة عدم التجديد أو إلغاء بطاقة المنشأة يترتب عليه 

درهم باإلضافة إلى مخالفة  100هرية بقيمة غرامة مالية ش

 د( لجميع الفئات 1000انتهاء البطاقة 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات 

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 لطلبا
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 تعديل بطاقة منشأة  

لحكومية والخاصة والعاملة بالمناطق الحرة بتغيير االسم التجاري، التنازل، هي خدمة يتم بموجبها تعديل بيانات بطاقة المنشآت ا

 إلغاء/ إضافة شريك

 

 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة نعم مرتبطة بخدمة إصدار بطاقة منشأة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي إلغاء بطاقة منشأة  

 ساعة 48

زمن الحصول 

على الخدمة 

بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة توفر الوثائق المطلوبة إللغاء البطاقة 

 محدودية الخدمة  يشترط دفع الغرامات وتصفية العمال 

 المؤسسات 

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 تعاملين"الم

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

  المؤسسات العاملة في

 المناطق الحرة.

 المؤسسات الصغيرة 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

  الرخصة التجارية و إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة يتم إرفاق الرخصة موضحًا بها أصحاب

 العالقة.

 و تغيير نشاط. الموافقة المبدئية في حال إضافة شريك أ 

  .رسالة اعتماد توقيع 

  .صورة من الوكالة في حال توكيل شخص آخر 

 .عقد  التأسيس لتعديل الشركاء 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )المؤسسات الخاصة 

 -والعاملة بالمناطق الحرة

الشركات الوطنية المستفيدة 

من  برنامج دعم المشاريع 

 الصغيرة (

 االتحادي / المحلي األحدث. صورة من المرسوم 

  كتاب من المخول موجه للهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بطلب تعديل على

 ملف المنشاة.

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المؤسسات الحكومية(

 50 درهم رسوم الطلب 

 50 درهم رسوم االصدار 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 الرسوم المقررة 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة
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  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 قناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيار ال 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 جراءاتالتواصل خالل سير اال

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 بطاقة منشأة   إلغاء

 .اطق الحرةبطاقة المنشآت الحكومية والخاصة والعاملة بالمنهي خدمة يتم بموجبها إلغاء 

 

 

 
 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة نعم مرتبطة بخدمة إصدار بطاقة منشأة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي بطاقة منشأة إلغاء  

 ساعة 48

زمن الحصول 

على الخدمة 

بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

  شروط الحصول على الخدمة البطاقة إللغاءتوفر الوثائق المطلوبة 

 محدودية الخدمة  يشترط دفع الغرامات وتصفية العمال 

 المؤسسات 

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

  المؤسسات العاملة في

 حرة.المناطق ال

 المؤسسات الصغيرة 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 صورة من الرخصة التجارية الملغية للقطاع الخاص 

الوثائق الالزمة للحصول على 

الخدمة )المؤسسات الخاصة 

 -والعاملة بالمناطق الحرة

الشركات الوطنية المستفيدة 

من  برنامج دعم المشاريع 

 الصغيرة (

 50 درهم رسوم الطلب 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 
 الرسوم المقررة 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة

 المتعاملين، قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل
 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 
 تقديم طلب الخدمة
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 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

  رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات

 الطلب
 التواصل خالل سير االجراءات

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد

 إلكتروني، مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 خدمات التصديق الرقمي

 التصديق الرقمي بوابةطلب إشتراك في 

 

تقديم طلب لالشتراك في خدمات التصديق الرقمي للحصول على الخدمات االلكترونية المرتبطة ببوابة هي خدمة يتم بموجبها 

 رقميالتصديق ال

 
 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة ال ينبطق

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة معلوماتية

إشتراك إلكتروني في نظام 

 بوابة التصديق الرقمي
 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

ات الذكية نظام الخدم

 )الموقع( 

  لتقديم الطلبتوفر الوثائق المطلوبة 
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة توفر منشأة فعالة 

 المؤسسات 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 .المؤسسات العاملة في المناطق الحرة 

 المؤسسات الصغيرة 

يع التقديم من يستط

 للخدمة؟

  استمارة تفاصيل الجهة 

  اتفاقية عدم اإلفصاح 

 استمارة طلب االشتراك  في بيئة  االختبار 

   نتائج االختبار 

  الوثيقة الفنية للربط 

الوثائق الالزمة للحصول 

 )جميع الفئات (ى الخدمة عل
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   استمارة طلب اشتراك في بيئة اإلنتاج 

 )رساله خط توصيل خدمة  )للجهات الخاصة و الشبة حكومية 

  درهم ) لجميع الجهات ( 25,000رسوم االشتراك 

 5  3–معاملة 500,000درهم  لكل معاملة من ثاني  4 –معاملة  500,000درهم  لكل معاملة من اول 

)الجهات الخاصة  1,500,000درهم لكل معامله أكثر من   2معاملة 500,0000درهم  لكل معاملة من ثالث 

 لإلصدار 50كومية)و الشبه ح

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 الرسوم المقررة

 إعادة تفعيل الرقم السري .6

 التحقق من البيانات البيومترية .7

 الرقم السري -تغيير رقم التعريف الشخصي   .8

قراءة المعلومات الشخصية المدمجة في  .9

 بطاقة الهوية

 التحقق من مصداقية بطاقة الهوية .1

 العام التحقق من المفتاح .2

 خدمة التوقيع االلكتروني للمعامالت .3

 استخراج شهادة التحقيق من المفتاح العام .4

 التحقق من التوقيع الرقمي إللكتروني .5

الخدمات التي يمكن 

الحصول عليها بعد 

 الموافقة على االشتراك

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

 وقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، مركز االتصال، التطبيق الذكي الم

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

الحصول على معلومات 

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 م الخدمة )ان وجدت(دفع رسو 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 د(مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحد
 الحصول على الخدمة
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 إلغاء االشتراك في خدمات التصديق الرقميطلب 

 

 .لالشتراك في خدمات التصديق الرقمي إلغاء طلب هي خدمة يتم بموجبها 

 

 

اإلشتراك في نظام خدمات 

 التصديق الرقمي
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة معلوماتية

شتراك إلكتروني في إل إلغاء

 نظام بوابة التصديق الرقمي
 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

  لتقديم الطلبتوفر الوثائق المطلوبة 
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة شأة فعالةتوفر من 

 المؤسسات 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 .المؤسسات العاملة في المناطق الحرة 

 المؤسسات الصغيرة 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

 لخدمات الرقميةكتاب رسمي إللغاء االشتراك في خدمات التصديق الرقمي موجهه الى إدارة ا 
الوثائق الالزمة للحصول 

 )جميع الفئات (على الخدمة 

 الرسوم المقررة مجانية 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة

ل على معلومات الحصو

 الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات فيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني ي 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 االشتراك في خدمات التصديق الرقمي طلب إعادة

 

 .لالشتراك في خدمات التصديق الرقمي ا إعادةتقديم طلب ها هي خدمة يتم بموجب

 

 

 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة ال ينبطق

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة معلوماتية

إلشتراك إلكتروني في  إعادة

 نظام بوابة التصديق الرقمي
 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي

 ساعة 48

زمن الحصول على 

ة بعد اكتمال الخدم

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

  لتقديم الطلبتوفر الوثائق المطلوبة 
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة توفر منشأة فعالة 

 المؤسسات 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 .المؤسسات العاملة في المناطق الحرة 

 المؤسسات الصغيرة 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  كتاب رسمي إلعادة االشتراك في خدمات التصديق الرقمي موجهه الى إدارة الخدمات الرقمية 

  ) الوثيقة الفنية للربط )  في حال تم التعديل عليها من طرف الجهة 

 لخاصة و الشبة حكومية(رساله خط توصيل خدمة  )للجهات ا 

  استمارة طلب اشتراك في بيئة اإلنتاج 

الوثائق الالزمة للحصول 

 )جميع الفئات (على الخدمة 

 5  3–معاملة 500,000درهم  لكل معاملة من ثاني  4 –معاملة  500,000درهم  لكل معاملة من اول 

)الجهات الخاصة  1,500,000ثر من درهم لكل معامله أك  2معاملة 500,0000درهم  لكل معاملة من ثالث 

 لإلصدار 50و الشبه حكومية)

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

 الرسوم المقررة

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات

 دة في الهيئةالتواصل المعتم
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل
 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة



 

114 | P a g e  

 عام الدليل :  تصنيف

 التواصل خالل سير االجراءات و إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو بريد إلكتروني أ 

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد

 االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

طلب اضافة خدمة جديدة من خدمات التصديق 

 قميالر

في حال كانت الجهة مشتركة في خدمات التصديق الرقمي  تصديق الرقميإضافة خدمة من خدمات الطلب هي خدمة يتم بموجبها 

 .في فترة طلب االشتراكخدمات  9ألقل من لو محددة خدماتها 

 

خدمة االشتراك في التصديق 

 الرقمي
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق ةنوع الخدم معلوماتية

إضافة خدمة جديدة من 

 خدمات التصديق الرقمي
 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

  لتقديم الطلبتوفر الوثائق المطلوبة 
شروط الحصول على 

 خدمةال

 محدودية الخدمة توفر منشأة فعالة 

 المؤسسات 
 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 .المؤسسات العاملة في المناطق الحرة 

 المؤسسات الصغيرة 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  لكترونية في الطلب.اإل استمارة طلب إضافة خدمة جديدة  في بيئة اإلنتاجتعبئة 

 نتائج االختبار 

الوثائق الالزمة للحصول 

 )جميع الفئات (على الخدمة 

 الرسوم المقررة الخدمة مجانية 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات

 صل المعتمدة في الهيئةالتوا
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .تقديم طلب الخدمة إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 
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 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 التواصل خالل سير االجراءات لكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو بريد إ 

  استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد

 االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 الرقمي خدمة من خدمات التصديق إلغاءطلب 

 .حاجة المؤسسة لهاأي خدمة  من خدمات بوابة التصديق الرقمي في حال عدم  إلغاءهي خدمة يتم بموجبها 

 

 

خدمة االشتراك في التصديق 

 الرقمي
 هيكلية الخدمة تكميلية ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة معلوماتية

خدمة من خدمات  إيقاف

 التصديق الرقمي
 تصنيف الخدمة عادية رئيسيالمخرج ال

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 

 ساعات تقديم الخدمة

نظام الخدمات الذكية 

 )الموقع( 

  لتقديم الطلبتوفر الوثائق المطلوبة 
شروط الحصول على 

 الخدمة

 محدودية الخدمة توفر منشأة فعالة 

 المؤسسات 
 المستفيد من الخدمة

 فئات المتعاملين""

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 .المؤسسات العاملة في المناطق الحرة 

 المؤسسات الصغيرة 

من يستطيع التقديم 

 للخدمة؟

  اإللكترونية في الطلب. استمارة طلب إيقاف خدمة  في بيئة اإلنتاجتعبئة 
الوثائق الالزمة للحصول 

 )جميع الفئات (على الخدمة 

 الرسوم المقررة ة مجانيةالخدم 

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  ال ينطبق

  مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين، قنوات

 التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 م على الخدمة حسب القنوات المتاحة.إختيار القناة المفضلة لتقدي 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

 خرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، مكاتب بريد استالم م

 االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 خدمات المتابعة

 تعميم عن مكفول في القائمة اإلدارية  

 

 .لكفيلهي خدمة يتم بموجبها إدراج المكفول في القائمة اإلدارية بسبب هروبه من ا

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي تعميم عن مكفول

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد اكتمال 

 متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 اعات العمل المعلنهحسب س
ساعات تقديم الخدمة 

 بمراكز سعادة المتعاملين

 د 5االنتظار = 

 د9إنجاز الخدمة = 

زمن تقديم الخدمة بمراكز 

 الخدمة

 شروط الحصول على الخدمة توفر الوثائق المطلوبة إلصدار البطاقة 

 محدودية الخدمة قة الهوية الخاصة )لفئات العمالة المساندة(لفئة الكفيل الفرد )مواطن ، مقيم ، دول مجلس تعاون( يتم استخدام بطا 

 المؤسسات 

 المقيم

 المواطن

 موطنو دول مجلس التعاون

 المستفيد من الخدمة

 "فئات المتعاملين"

  المواطن ، المقيم ، مواطنوا دول مجلس

 التعاون الخليجي.

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 ناطق الحرة.المؤسسات العاملة في الم 

 المؤسسات الصغيرة 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 .صورة هوية المكفول الهارب 

 رسالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين في حاالت التعميم قبل إلغاء بطاقة العمل 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 ( المشتركةالخدمة )

  ( بهدف تأمين تسفي 5000دفع ضمان مالي بقيمة )إضافية الجهات الخاصةمتطلبات   .ر المكفول المخالفدرهم 

 100 درهم رسوم الطلب 

 100 لإلصدار 

 50  سوم الخدمات اإللكترونيةدرهم ر 

  الرسوم المقررة

د في حال 5000يتم استيفاء غرامة مالية قدرها 

 تقديم بالغ هروب كيدي من المنشأة او االفراد.
 رجاعالرسوم القابلة لالست ال ينطبق غرامات 

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .تقديم طلب الخدمة إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 
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 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 عبئة بيانات الطلب حيثما انطبقت 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 اتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(مك
 الحصول على الخدمة

 

 

 

 رفع تعميم عن مكفول في القائمة اإلدارية  

 

 .اإلدارية بسبب هروبه من الكفيل هي خدمة يتم بموجبها إلغاء إدراج المكفول في القائمة

 

نعم ، مرتبطة بتعميم عن مكفول في 

 القائمة اإلدارية
 هيكلية الخدمة ليةتكمي ارتباط الخدمة

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي رفع تعميم عن مكفول

 ساعة 48
زمن الحصول على الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 حسب ساعات العمل المعلنه
لخدمة ساعات تقديم ا

 بمراكز سعادة المتعاملين

 د 5االنتظار = 

 د9إنجاز الخدمة = 

زمن تقديم الخدمة بمراكز 

 الخدمة

 شروط الحصول على الخدمة توفر الوثائق المطلوبة إلصدار البطاقة 

 محدودية الخدمة توفر منشأة فعالة 

 المؤسسات 

 المقيم

 المواطن

 موطنو دول مجلس التعاون

 مةالمستفيد من الخد

 "فئات المتعاملين"

  المواطن ، المقيم ، مواطنوا دول مجلس

 التعاون الخليجي.

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

 .المؤسسات العاملة في المناطق الحرة 

 المؤسسات الصغيرة 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟
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 طلب كف البحث 

  استخدام هوية الكفيل 

 يم للجهة الحكوميةكتاب من الجهة المخولة برفع التعم 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المشتركة (

 100 درهم رسوم الطلب 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة أفراد ) مواطن ، 

مواطن دول مجلس التعاون و 

 مقيم(

 50 درهم رسوم الطلب 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

سسات الرسوم المقررة  كفيل مؤ

 حكومية

 500 درهم رسوم الطلب 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 
 الرسوم المقررة  الجهات الخاصة

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 التواصل المعتمدة في الهيئة قنوات
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  التواصل خالل سير االجراءات بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة
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 المنشأت/  رفع الحظر عن ملف األفراد

 هي خدمة يتم بموجبها رفع الحظر عن األفراد أو المنشآت

 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة أخرى غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي رفع حظر

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها  

24/7 
 اعات تقديم الخدمةس

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة توفر الوثائق المطلوبة إلصدار البطاقة 

 محدودية الخدمة توفر منشأة فعالة 

 المؤسسات 

 المقيم

 المواطن

 مواطنو دول مجلس التعاون

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

  المواطن ، المقيم ، مواطنوا

 دول مجلس التعاون الخليجي.

 .المؤسسات الخاصة 

 المؤسسات الحكومية.  

  المؤسسات العاملة في

 المناطق الحرة.

 المؤسسات الصغيرة 

 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 .كتاب رسمي من قبل الجهة الطالبة بالحظر 
الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المشتركة (

 2000درهم رسوم الطلب لكل حالة. 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة  المؤسسات 

 الحكومية

 2000درهم رسوم الطلب لكل حالة 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة  كفيل 

المؤسسات الخاصة والعاملة 

 بالمناطق الحرة:

 1000درهم رسوم الطلب لكل حالة 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة أفراد ) مواطن ، 

مواطن دول مجلس التعاون و 

 مقيم(

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 ل على معلومات الخدمةالحصو

 رحلة المتعامل

 .تقديم طلب الخدمة إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 
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 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 التواصل خالل سير االجراءات فيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني ي 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

 طلب تحويل للمحكمة  

المرتبطة بخدمات مة للنظر في الغرامات تحويل إلى المحكهي خدمة يتم بموجبها طلب 

 اإلقامة.

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة أخرى غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي رفع حظر

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 ظام الخدمات الذكية )الموقع( ن

 شروط الحصول على الخدمة توفر الوثائق المطلوبة إلصدار البطاقة 

 محدودية الخدمة ال ينطبق 

 المؤسسات

 المقيم

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

  األفراد المخالفون لقانون

 اإلقامة.
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

  .طلب تحويل المحكمة 

 فر الكفيل.جواز س 

 .جواز سفر المكفول 

 .هوية الكفيل 

 .هوية المكفول 

 صورة من الرخصة التجارية للمنشأة. 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المشتركة (

 50.درهم رسوم الطلب لكل حالة 

 50  درهم رسوم الخدمات اإللكترونية 

الرسوم المقررة  المؤسسات 

 الحكومية

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  المرفقة يرجى االطالع على القائمة
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  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

  المتاحة.إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

 اة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني، استالم مخرجات الخدمة من خالل القن

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

 إصدار تصريح مغادرة

هي خدمة يتم بموجبها إصدار تصريح مغادرة للمخالفين بعد دفع الغرامات المترتبة عليهم حيث يتم إصدار تصريح خروج 

 لة، وأيضًا للمواليد الجدد الذين ال ينوي ذووهم اصدار إقامة لهم.محدد من أحد منافذ الدو

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة أخرى غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي رفع حظر

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها  

24/7 
 عات تقديم الخدمةسا

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 شروط الحصول على الخدمة يتطلب الحصول على الخدمة دفع الغرامات المترتبة 

 .تقدم للمقيم المخالف :  يجب دفع رسوم المخالفة قبل المغادرة 

 مكتب الطباعة إلصدار تصريح تقدم المواليد الجدد الذين ال ينوي ذووهم إصدار إقامة لهم يشترط حضور األب واألم ل

 المغادرة.

 محدودية الخدمة

 المقيم

 الزائر

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 .األفراد المقيمين 

 .المواليد الجدد 
 من يستطيع التقديم للخدمة؟

 .صورة جواز السفر أو الوثيقة 

 .صورة من اإلقامة أو إذن الدخول 

 د الجدد .شهادة الميالد وصورة شخصية للموالي 

الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )األفراد المقيمين(

  (. 6/4شهادة الميالد وصورة شخصية للمواليد الجدد  ) صورة شخصية بحيث تكون ملونة بخلفية بيضاء وقياس 
الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )المواليد الجدد(
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 100 درهم الطلب 

 100 درهم اإلصدار 

 10 دمات االلكترونيةدرهم الخ 

 الرسوم المقررة

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 املرحلة المتع

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 صل خالل سير االجراءاتالتوا رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 

 تصريح مغادرة تعديل

 

 الصادرمغادرة التصريح بيانات  تعديلهي خدمة يتم بموجبها 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة خرىأ غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 تصنيف الخدمة عادية المخرج الرئيسي رفع حظر

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 المخالفة قبل المغادرة. المقيم المخالف :  يجب دفع رسوم 

 .المواليد الجدد الذين ال ينوي ذووهم إصدار إقامة لهم يشترط حضور األب واألم لمكتب الطباعة إلصدار تصريح المغادرة 
 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة ال ينطبق 

 المقيم

 الزائر

المستفيد من 

 الخدمة

"فئات 

 المتعاملين"

 .األفراد المقيمين 

 اليد الجدد.المو 
 من يستطيع التقديم للخدمة؟
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 .صورة من تصريح المغادرة 
الوثائق الالزمة للحصول على 

 الخدمة )جميع الفئات(

 50 درهم الطلب 

 50 درهم اإلصدار 

 10 درهم الخدمات االلكترونية 

 الرسوم المقررة

 رجاعالرسوم القابلة لالست ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 عبئة بيانات الطلب حيثما انطبقت 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشعار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلب 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 اتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(مك
 الحصول على الخدمة

 

 

 إلغاء تصريح مغادرة

 

 الصادر.مغادرة الهي خدمة يتم بموجبها إلغاء تصريح 

 

 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة أخرى غير مرتبطة 

 الباقة ال ينطبق نوع الخدمة إجرائية

 الخدمة تصنيف عادية المخرج الرئيسي رفع حظر

 ساعة 48

زمن الحصول على 

الخدمة بعد 

 اكتمال متطلباتها  

24/7 
 ساعات تقديم الخدمة

 نظام الخدمات الذكية )الموقع( 

 .المقيم المخالف :  يجب دفع رسوم المخالفة قبل المغادرة 

 ة إلصدار تصريح المغادرة.المواليد الجدد الذين ال ينوي ذووهم إصدار إقامة لهم يشترط حضور األب واألم لمكتب الطباع 
 شروط الحصول على الخدمة

 محدودية الخدمة ال ينطبق 

 المقيم

 الزائر

المستفيد من 

 الخدمة

 .األفراد المقيمين 

 .المواليد الجدد 
 من يستطيع التقديم للخدمة؟
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"فئات 

 المتعاملين"

 .صورة من تصريح المغادرة 
الوثائق الالزمة للحصول على 

 (جميع الفئاتالخدمة )

 50 درهم الطلب 

 50 درهم اإلصدار 

 10 درهم الخدمات االلكترونية 

 الرسوم المقررة

 الرسوم القابلة لالسترجاع ال ينطبق غرامات  يرجى االطالع على القائمة المرفقة

  ،مركز االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكتروني للهيئة، مراكز سعادة المتعاملين

 الهيئة قنوات التواصل المعتمدة في
 الحصول على معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

 .إختيار القناة المفضلة لتقديم على الخدمة حسب القنوات المتاحة 

 .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 تعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

 التواصل خالل سير االجراءات ار إلكتروني يفيد بإنشاء / تطورات الطلبرسالة نصية أو بريد إلكتروني أو إشع 

  ،استالم مخرجات الخدمة من خالل القناة المختارة من قبل المتعامل )بريد إلكتروني

 مكاتب بريد االمارات، توصيل لعنوان المحدد(
 الحصول على الخدمة

 

 اقة الهويةقائمة الغرامات اإلدارية التي تنطبيق على خدمات بط

 

 الغرامات المالية نوع المخالفة م

 التأخر في التسجيل و اصدار بطاقة هوية  1
درهم لكل يوم تأخير وبحد أقصى  20

درهم 1000  

2 
يوم من تاريخ إنتهاء  30التأخر في تجديد بطاقة الهوية من بعد 

 صالحيتها . 

درهم لكل يوم تأخير وبحد أقصى  20

درهم 1000  
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 الفهرس

 


