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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 
 ترصي    ح اإلقامة. 

 هيكلية الخدمة فرعية ارتباط الخدمة

وك ما ياك  الخدمةنوع  إجرائية ن مرتبطة بباقة مبر  الباقة لفئة المواطني 

 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 عىل الخدمة 
بعد اكتمال متطلباتها  

 لجميع القنوات

 حسب ساعات العمل المعلنه
ساعات تقديم الخدمة 
 بمراكز سعادة المتعاملي   

 د 5االنتظار = 
 د9إنجاز الخدمة = 

زمن تقديم الخدمة بمراكز 
 الخدمة

  ي
 
ي والمقيمي   ف ي دول مجلس التعاون الخليجر

الخدمة إلزامية للفئات التالية: المواطني   اإلماراتيي   ومواطن 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ط وجود إقامة سار  .ية مرتبطة بطلب اصدار بطاقة الهويةلفئة المقيمي   يشبر

  يتوجب عىل المتعاملي   استكمال متطلبات الحصول عىل الخدمة )من بصمة، صورة( خالل المدة
 إللغاء تفعيل الطلب

ً
 المحددة تفاديا

  إللغاء تفعيل 
ً
يتوجب عىل المتعاملي   إتباع االرشادات والمتطلبات المرسلة لهم أثناء سب  المعاملة تفاديا

 . الطلب

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

  .لفئة المقيمي   يتم ربط الخدمة بخدمة إصدار ترصي    ح اإلقامة 

وط الحصول عىل  شر
 الخدمة

    يقترص ارتباط خدمة إصدار بطاقة هوية بخدمة إصدار ترصي    ح إقامة من خالل استخدام فئة المقيمي :

كات ويستنى منها طلبات الفئة  اإلستمارة الموحد لطلب الهوية واإلقامة من خالل حساب الشخصي أو الشر
ي يتم اجراء طلباتها من خالل مكاتب تدريبر فقط. 

 المسانده النر

  هي : ها فئة المواليد المواطني   وك ما ياك دون غب   الفئة المستفيدة من باقة مبر

  ي دول مجلس التعاون: تقترص الخدمة عىل من لديهم أحد االثباتات التالية: سكن )ملك وليس
فئة مواطن 

ي الدولة. 
 
 إيجار(/ استثمار/عمل/دراسة ف

  ي حال كان العمر  10ال يتم قبول طلب إصدار بطاقة هوية لفئة المواطي   لمدة
 
سنة  14 – 5بي    سنوات ف

.  15وذلك إلرتباط عمر   سنه بإلتقاط البصمة والتوقيع للمواطني  

 محدودية الخدمة

 المواطن
 المقيم

مواطن دول مجلس التعاون 
ي   الخيلجر

 المستفيد من الخدمة
"  "فئات المتعاملي  

 جهة العمل 

  .رب األشة 

  .المستفيد 

  .الكفيل 

من يستطيع التقديم 
 للخدمة؟

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

 ي  المتعامل عن ينوب الذي للشخص الوكالة شهادة أصل
 
 الطلب وتقديم الشأن صاحب حضور  عدم حالة ف

ي  الغب   قبل من
 
ي  للخدمة التقديم حال ف

 
 . المركز  ف

الوثائق الالزمة للحصول 
 لجميع الفئات عىل الخدمة 

  .جواز السفر األصىلي ساري المفعول 

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

  :إبراز إحدى الوثائق الموضحة أدناه إلثبات اإلقامة داخل الدولة 
عقد -شهادة الميالد-أصل مستند إثبات صلة القرابة بمواطن حنر الدرجة الثالثة مثل خالصة القيد  -

ي حكمها، 
 
-جواز السفر  –باإلضافة إىل أصل الوثائق الثبوتية للمواطن )خالصة القيد الزواج. وما ف
 )بطاقة الهوية

 أصل الرخصة التجارية سارية الصالحية.  -

ي دول 
وثائق إضافية لمواطن 

 مجلس التعاون
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ي أو تجاري.  -
 أصل ملكية عقار سكن 

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

ي القطاع  -
 
ي الدولة بالنسبة للعاملي   ف

 
أصل شهادة عمل صادرة من إحدى المؤسسات الحكومية ف

 .  الحكومي
ي القطاع الخاص.  -

 
ية بالنسبة للعاملي   ف  عقد عمل مصدق من وزارة التوطي   والموارد البشر

د الوالدين أو إثبات إقامة المتعامل بالنسبة لألبناء بإحدى الوثائق الموضحة أعاله العائدة له أو ألح -
 العكس. 

ي صادر بحقه.  -
 ابراز شهادة من المنشأة اإلصالحية والعقابية لمن يقص  عقوبته بموجب حكم قضائ 

 100  سنوات.  5درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 40 ونية  درهم رسوم الخدمات اإللكبر

 30  الطباعةدرهم رسوم مكاتب 

 150    درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سعادة المتعاملي 

ي 
الرسوم المقررة لمواطن 
 دول مجلس التعاون

  .جواز السفر ساري المفعول 

  عام.  15أصل شهادة الميالد وجواز سفر أحد الوالدين أو بطاقة الهوية اإلماراتية لمن هم دون 

  أو إقامة سارية المفعول لمن لم يقم بإصدار بطاقة الهوية عند إصدار  اإلصدار أصل إقامة قيد إجراءات
 اإلقامة. 

 وثائق إضافية للمقيمي   

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

 40 ونية  درهم رسوم الخدمات اإللكبر

 30 درهم رسوم مكاتب الطباعة 

 ررة للمقيمي   الرسوم المق

 100  سنوات.  5درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 200  سنوات.  10درهم رسوم الطلب ومدة صالحية بطاقة الهوية 

 40 ونية  درهم رسوم الخدمات اإللكبر

 30 درهم رسوم مكاتب الطباعة 

 150    درهم رسوم الخدمة العاجلة بمراكز سعادة المتعاملي 

 للمواطني   الرسوم المقررة 

ي حال 
 
يتم تطبيق غرامات التأخب  ف

التأخر عن تقديم عىل الطلب بأكبى 
يوما من تاري    خ ميالد  120من 

 المولود

 غرامات 
ي حال اصدار اإلقامة لمدة تقل عن 

 
لفئة المقيمي   ف
جاع المبلغ و المبلغ  المدف ع يتم تقديم طلب إسبر

 . ي
 
 اإلضاف

جاع  الرسوم القابلة لالسبر

  ي للهيئة، مراكز سعادة مركز
وئ  االتصال، التطبيق الذكي الموقع اإللكبر
ي الهيئة

 
، قنوات التواصل المعتمدة ف  المتعاملي  

 الحصول عىل معلومات الخدمة

 رحلة المتعامل

  .إختيار القناة المفضلة لتقديم عىل الخدمة حسب القنوات المتاحة 

  .البحث عن الخدمة المراد التقديم لها 

 الطلب حيثما انطبق تعبئة بيانات 

 )دفع رسوم الخدمة )ان وجدت 

 تقديم طلب الخدمة

  ي يفيد بإنشاء / تطورات
وئ  ي أو إشعار إلكبر

وئ  رسالة نصية أو بريد إلكبر
 الطلب

 التواصل خالل سب  االجراءات

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

وئ   االمارات، توصيل لعنوان المحدد()بريد إلكبر
 الحصول عىل الخدمة

 


