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 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 والجمارك وأمن المنافذ نظام الهيئة االتحادية للهوية والجنسية

 المنظومة الذكية 

 

 األفراد خدمات   –دليل المستخدم 
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 ا الدليل  حول هذ

  الذكية للهيئة االتحادية للهوية والجنسية   الخدماتحول كيفية الوصول إلى  ألفراد  ل يوفر هذا الدليل اإلرشادات خطوة بخطوة  

املنافذ وأمن  الذكية    ."Smart Services"والتي تسمى    والجمارك  الخدمات  التأشيرات      السرعة والدقةتوفر  في عملية إصدار 

.   وتصاريح اإلقامة.
ً
 كما ستلغي حاجة مقدي الطلبات لزيارة مراكز الخدمة شخصيا

ن هذا النظام  يم 
ّ
م  ي ، بما في ذلك مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي واملقيمين من التقد األفراد ك

الهيئة االتحادية للهوية والجنسية    بسهولة للحصول على خدمات الجنسية واإلقامة عبر اإلنترنت من خالل عنوان الرابط التالي

 مكان وفي أي وقت.    أيمن  والجمارك وأمن املنافذ

 

 الهدف من هذا الدليل 

واالستفادة  ل بالنظام وتسجيل الدخول إلى املنظومة الذكية  حول كيفية التسجيلألفراد  يوفر هذا الدليل اإلرشادات خطوة بخطوة  

 .من مميزاتها ووظائفها

  الدالالت 

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
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 تطلبات األساسية للوصول إلى الخدمات الذكيةامل

 الرمز  الخدمة الرقم 

 االتصال باإلنترنت 1
 

2 
قم بتحميل التطبيق الخاص   IOSإذا كان هاتفك يدعم نظام التشغيل 

 بالخدمات الذكية 
 

3 
قم بتحميل التطبيق   ANDROIDإذا كان هاتفك يدعم نظام التشغيل 

 الخاص بالخدمات الذكية 

 

 عنوان بريد إلكتروني فعال 4
 

 

 الدعم الفني 

  عرضة للتغيير دون إشعار وليس هناك ما يقر بأنها خالية من األخطاء. إذا واجهت أي أخطاء فنية  ا الدليلاملعلومات الواردة في هذ

 لنظام، يرجى اإلبالغ عنها كتابي أثناء استخدام ا   أو لغوية
ً
إللكتروني الخاص بنظام الشكاوى واآلراء  الى البريد  عن طريق إرسال رسالة إ  ا

 أو االتصال على: 

 600522222مركز االتصال:  

 https://cc.ica.gov.ae/Web/landingنظام الشكاوى واآلراء: 

 دالالت األيقونات املستخدمة في الدليل

  

 مالحظة  مالحظة هامة إتمام العملية بنجاح 

https://cc.ica.gov.ae/Web/landing
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 إنشاء حساب

للهوية والجنسية  األفرادلتتمكن من اإلستفادة من خدمات   بإنشاء حساب    والجمارك وأمن املنافذ  للهيئة االتحادية  خدمات قم 

 داخل النظام من خالل اتباع الخطوات اآلتية:األفراد 

 االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن املنافذ  الهيئةول على الرابط قم بالدخ .1

 "ألفرادإنشاء حساب ل"على  اضغط .2

 

 

 

  

 لألفراد : شاشة إنشاء حساب  1الشكل 

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
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 بإدخال البريد اإللكتروني الخاص بك داخل الحقل الخاص به خدمات األفراد، قم  -للبدء بعملية تسجيل جديد .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " لبدء عملية التسجيل. استمراراضغط على " .4

 

  

 خدمات األفراد -: شاشة تسجيل مستخدم جديد2الشكل 
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في الخطوة السابقة لتتمكن من إتمام عملية التسجيل    هإلى البريد اإللكتروني الذي تم إدخال   تأكيدسيقوم النظام بإرسال رسالة   .5

  " لالنتقال إلى الخطوة التالية.إتمام عملية التسجيلمن خالل الرابط املرفق بالرسالة، قم بالضغط على رابط "

  

 : شاشة رابط إتمام عملية التسجيل3الشكل 

في حال عدم الضغط على الرابط سيتم إعادة دقيقة فقط،  15يرجى العلم أن رابط عملية التسجيل صالح ملدة 

 ة التسجيل.عملي
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    "نعم".إذا كنت تملك هوية إماراتية قم بالضغط على "تسجيل جديد"،  شاشةسيقوم النظام بإعادة توجيه املستخدم إلى  .6

 

 

 

 

 

  

 الهوية اإلماراتية  -:  شاشة تسجيل جديد 4الشكل 

 سيقوم النظام بطلب رقم التأشيرة وبيانات امللف. كنت ال تملك هوية إماراتية  إذا 
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 .  في الحقل املخصص "رقم  الهوية" قم بإدخال  .7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للبدء بعملية إنشاء الحساب."التالي" اضغط على  .8

 الهويةخطوة رقم   -: شاشة تسجيل جديد 5الشكل 
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  "املعلومات الشخصية".أو  "رقم الهاتف"  اختيار طريقة التحقق املناسبة سواء من خالل  ُيتيح النظام للمستخدم إمكانية   •

 "التالي".قم بتحديد رقم الهاتف املتحرك ثم اضغط على  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد رقم الهاتف المتحرك -: شاشة التحقق 6الشكل   
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  الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف الخاص بك. "رمز التحقققم بإدخال " .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالنتقال إلى خطوة تسجيل املستخدم.   "التالي"اضغط على   .11

 

 

  

 شاشة إدخال رمز التحقق  : 7الشكل 
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  في الحقول املخصصة لها. ، قم بإدخال بيانات املستخدم"التسجيل"سيقوم النظام بإعادة توجيه املستخدم إلى شاشة  .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلتمام عملية إنشاء الحساب."تسجيل" اضغط على  .13

  
     بإتمام عملية إنشاء حسابك بنجاح، يمكنك  لنظامتهانينا لك! لقد قمت بإتباع الخطوات بشكل صحيح وقام ا 

 .التحقق من بريدك اإللكتروني لتأكيد ذلك

 تسجيل المستخدم : شاشة خطوة 8الشكل 
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 املنظومة الخدمات الذكية البدء باستخدام 

للهوية والجنسية الهيئة االتحادية    –بعد القيام بعملية تسجيل مستخدم جديد    والجمارك وأمن املنافذ  لالستفادة من خدمات 

 ، قم باتباع الخطوات اآلتية:األفرادخدمات 

 املوقع. للدخول إلى    الهيئة االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن املنافذ  على الرابط ضغطا .1

 : كما في الشكل اآلتي "،دخول "على  ضغطثم ا "كلمة السر"  و "البريد اإللكتروني"أدِخل  .2

  

 : شاشة تسجيل الدخول 9الشكل 

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
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 الشاشة الرئيسية 

 الجزء من الدليل مميزات وأجزاء الشاشة الرئيسية  التي توفرها املنظومة الذكية.يوضح هذا 

 مميزات حساب خدمات األفراد 

املستخدم   خدمة  إلى  تهدف  والتي  الرئيسية،  الشاشة  خالل  من  الذكية  املنظومة  توفرها  التي  املميزات  أدناه  الجدول  يستعرض 

 وتسهيل عملية الوصول للخدمات.

 الوصف  املميزات  الرمز 

 اسم املستخدم  1
تتيح للمستخدم من الوصول للملف الشخص ي وتغيير كلمة السر والخروج من  

 النظام. 

 اللغة  2
تتيح للمستخدم من تغيير اللغة من العربية إلى لغة املستخدم الرسمية  

 وبالعكس. 

 طلباتي  3
تقديمها من خالل  تتيح للمستخدم القيام بعملية البحث عن الطلبات التي تم 

 حساب األفراد.

 عرض األشخاص تحت كفالة املستخدم سواء مكفول سابق أو حالي. املكفولين  4

 عرض الطلبات التي لم يتم استكمالها وتم حفظها في املسودات. املسودات 5

 فقط.عرض الطلبات التي تم استكمالها ولم يتم القيام بعملية الدفع   املسودات الجاهزة للدفع  6

 عرض جميع حركات الدفع التي قام بها املستخدم من خالل حسابه. الحركات املالية  7

 طلب املساعدة من فريق الدعم الفني واالستفسار عن النظام.تتيح للمستخدم  املساعدة  8

 محرك البحث )أبحث عن(  9
تحديد  التنقل بين الخدمات والبحث عن خدمة معينة من خالل تتيح للمستخدم 

 متطلبات البحث.
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 لوحة التحكم  –الشاشة الرئيسية 

 قائمة تصنيف الخدمات التي  يتم تقديمها كما هو موضح في الشكل اآلتي: "لوحة التحكم"تضم شاشة  •

 

  

 لوحة التحكم -: الشاشة الرئيسية 10الشكل 
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 الجدول اآلتي الخدمات املعروضة داخل لوحة التحكم:  يستعرض •

 الوصف  الخدمة الرمز 

 
 تعرض مجموع طلبات التأشيرة التي تم تقديمها من حساب الفرد. طلبات التأشيرة 

 
 التأشيرات

تعرض مجموع التأشيرات التي قاربت على االنتهاء والتأشيرات املنتهية  

 األفراد.والتأشيرات الفعالة في حساب 

 
 املكفولين 

تعرض مجموع أعداد األفراد املكفولين الذين تمت كفالتهم من قبل  

 مستخدم النظام. 

 الحركات املالية  
تعرض مجموع الحركات املالية التابعة لطلبات كل من التأشيرة  

 واإلقامة التي تم تقديمها من حساب الفرد. 

 
 املسودات

الجاهزة للدفع والغير مكتملة التي تمت  تعرض مجموع الطلبات 

 أرشفتها من قبل مستخدم النظام.

 تعرض معلومات املنشأة التابعة لحساب مستخدم النظام.  املنشآت ذات الصلة  

 طلبات اإلقامة  
تعرض مجموع طلبات اإلقامة التي تقديمها من حساب مستخدم  

 النظام. 

 
 اإلقامات

اإلقامة التي قاربت على االنتهاء والطلبات املنتهية تعرض مجموع طلبات 

 وطلبات اإلقامة الفعالة املقدمة من قبل مستخدم النظام. 
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 الوصول السريع   –الشاشة الرئيسية 

 توفر املنظومة الذكية مجموعة من الخدمات التي تتيح للمستخدم الوصول السريع للخدمة لتوفير الوقت والجهد.  

 

 

 

 

 

 

 

 السريع:يستعرض الجدول اآلتي الخدمات املعروضة في خاصية الوصول  •

 الوصف  الخدمة الرمز 

  الخدمات املفضلة  1
ً
 وإدراجها في قائمة املفضلة.تتيح للمستخدم إضافة الخدمات األكثر استخداما

2  
ً
 من قبل املستخدم. الخدمات املستخدمة حديثا

ً
 عرض الخدمات التي تم استخدامها مؤخرا

3  
ً
 للنظام.عرض الخدمات التي تمت  الخدمات املضافة حديثا

ً
 إضافتها مؤخرا

 البحث وعرض التنبيهات بتاريخ معين. التنبيهات  4

 ما هي الخطوة القادمة؟ 5
الخطوة  رشاده ب عرض الطلبات التي تم البدء بها ولم يقم املستخدم بإنهائها، وإ

 إلتمام الطلب.  التالية

  

 خاصية الوصول السريع للخدمات  -: الشاشة الرئيسية 11الشكل 
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 تصفح الخدمات الذكية  –الشاشة الرئيسية 

هذه   االتحادية  من خالل  الهيئة  تقدمها  التي  الخدمات  استعراض  املستخدم  بإمكان  للنظام،  الرئيسية  الصفحة  داخل  الجزئية 

للهوية والجنسية والجمارك وأمن املنافذ، حيث أن النظام يقوم  بتسهيل خطوات تقديم الطلب على املستخدم وتوفير الوقت في  

 البحث عن الخدمة.

 خدمات الذكية:يستعرض الجدول اآلتي أجزاء ال •

 الوصف  الخدمة الرمز 

 وُيقصد بها اإلمارة التي يتبع لها املستفيد من الخدمة. اإلدارة 1

درجة في الخدمات الذكية. الخدمة الرئيسية  2
ُ
 وُيقصد بها الخدمات الرئيسية امل

ختارة.  الخدمة 3
ُ
 وُيقصد بها الخدمة املتفرعة من الخدمة الرئيسية امل

ختارة.  الفرعيةالخدمة  4
ُ
 وُيقصد بها الخدمة املتفرعة من الخدمة امل

ختار من قبل املستخدم .  نوع اإلجراء 5
ُ
 وُيقصد بها اإلجراء امل

 عرض الخدمات والطلبات التي تحتاج خطوة واحدة فقط إلتمامها.  خدمات بخطوة واحدة  6
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 الطلبات تقديم 

 خدمات األفراد. – يوضح هذا الجزء من الدليل خطوات تقديم الطلب من خالل منظومة الخدمات الذكية 

 يوفر النظام طريقتين لتقديم طلب جديد، قم باتباع الخطوات املوضحة أدناه لتقديم طلب جديد:  •

 الطريقة األولى: 

خالل .1 القو   تصفح من   من  املطلوب  التصنيف  باختيار  قم  الذكية،  باختيار  الخدمات  وذلك  "الخدمة  و    "اإلدارة"ائم 

 الرئيسية". 

 "نوع اإلجراء". و "الخدمة الفرعية"و "الخدمة" قم باختيار  .2

  

 الخطوة األولى -: تقديم طلب جديد 12الشكل 
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 الطريقة الثانية: 

  التقديم عليها.  املطلوببعد اختيار تصنيف الخدمة ، أسفل الشاشة"ابدأ الخدمة"  قم بالضغط على  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على   • ُمقّسمة  ثالث خطوات  من  وتتكون  الرئيسية  الطلب  تقديم  إلى شاشة  املستخدم  توجيه  بإعادة  النظام    خمسسيقوم 

 مراحل، فيما يلي سنقوم بتقديم شرح تفصيلي لكل مرحلة وكيفية إتمامها. 

  

 الخطوة الثانية -: تقديم طلب جديد 13الشكل 

لخدمة" ليتمكن املستخدم من معرفة تفاصيل الخدمة التي يرغب بالتقديم إليها، يوفر النظام خاصية "بطاقة ا

باإلضافة إلى خاصية "املفضلة" ليتم إضافة الخدمة في قائمة الخدمات املفضلة لتسهيل عملية الوصول إليها في 

 املرات املقبلة.
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 مقدم الطلب   –الخطوة األولى  

  في الحقول املخصصة لها. ")املستفيد من الخدمة(  املعلومات الشخصية للمكفول "قم بإدخال  .1

 

 

  



 

 50  | 23 صفحة 

 

  في الحقول املخصصة لها. "معلومات وثيقة / جواز السفر"قم بإدخال بيانات  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة التالية. لالنتقال إلى  "التالي"اضغط على  .3

 

  

 : شاشة بيانات مقدم الطلب 14الشكل 
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 العناوين    –  ولىالخطوة األ 

  لالنتقال إلى الخطوة التالية."التالي" قم بإدخال معلومات العناوين في الحقول املخصصة لها، ثم اضغط على  .1

 : شاشة العناوين 15الشكل 
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 املرفقات   –  الخطوة الثانية

    ."إجبارية"الالزمة إلتمام عملية تقديم الطلب، حيث أن بعض املرفقات "املرفقات" قم بتحميل  .1
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 : شاشة المرفقات 16الشكل 
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 التالية. لالنتقال إلى  الخطوة "التالي" قم بالضغط على  .2

 

 

 

  

 بإمكان مستخدم النظام القيام بتحميل املرفقات من خالل تطبيق املاسح الضوئي.
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 مراجعة الطلب  –الخطوة الثانية  

 كما هو   للقيام بعملية الدفع " الرسوم"بإمكان املستخدم مراجعة الطلب بالكامل قبل االنتقال إلى مرحلة  •

  . موضح في الشكل اآلتي         
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 لالنتقال إلى الخطوة التالية.   "التالي"اضغط على  •

  

 : شاشة مراجعة الطلب 17الشكل 

 .الدفعتعديل البيانات قبل القيام بعملية بإمكان مستخدم النظام 
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  الرسوم  -الخطوة الثالثة 

دخلة، سيقوم النظام بإعادة توجيه املستخدم
ُ
 عند االنتهاء من مراجعة الطلب والتحقق من صحة البيانات امل

 للقيام بعملية دفع رسوم الطلب وإتمام عملية تقديم الطلب. "الرسوم" إلى شاشة  

 للقيام بعملية دفع الرسوم، قم باتباع الخطوات املوضحة أدناه:  •

درجة في الشاشة، ثم قم باختيار  .1
ُ
 "التأمين الصحي".قم بمراجعة الرسوم امل

افق على الشروط واألحكام"اضغط على  .2    لتفعيل وسائل الدفع. "أو
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  باختيار وسيلة الدفع املناسبة.قم  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلتمام العملية.  "ادفع" اضغط على  .4

 

  

 : شاشة الرسوم 18الشكل 
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بيانات البطاقة اإلئتمانية ثم اضغط على   .5 بإدخال  إلى شاشة الدفع اإللكتروني، قم  سيقوم النظام بإعادة توجيه املستخدم 

  ".Pay"ادفع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : شاشة الدفع اإللكتروني 19الشكل 

 تهانينا! لقد قمت بإتمام عملية تقديم الطلب بنجاح، بإمكانك اآلن عرض وطباعة اإليصال ومتابعة الطلب.
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 : صورة من اإليصال المالي 20الشكل 

  

 : صورة من اإليصال المالي 21الشكل 
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 طلباتي

  ملستخدم النظام البحث وعرض جميع الطلبات التي قام بتقديمها من خالل تحديد متطلبات البحث الالزمة.  امليزةتتيح هذه  •

  

 : شاشة طلباتي21الشكل 
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 بإمكان مستخدم النظام القيام باإلجراءات املوضحة أدناه:  •

  

 الوصف  اسم اإلجراء  األيقونة  الرمز 

 عرض الطلب الذي تم تقديمه.  عرض  1

 إبالغ عن مشكلة  2
عن مشكلة حدثت أثناء تقديم الطلب ملركز   شكوى تقديم 

 الدعم الفني. 

 إضافة خاصية عاجل على طلبات اإلقامة.  خدمة عاجل   3

 . حساب األفرادطباعة الطلب الذي تم تقديمه من خالل  طباعة الطلب   4

 تنزيل املرفقات التي تم تحميلها أثناء تعبئة الطلب.  تنزيل املرفقات   5

 طباعة إيصال الرسوم التي تم دفعها. اإليصال طباعة    6

 عرض الطلبات األخرى لصاحب الطلب. الطلبات املرتبطة   7

 إلغاء عملية تقديم الطلب. إلغاء الطلب  8

 إنشاء وطباعة رمز القارئ اإللكتروني للطلب.  للطلب  QRإنشاء   9

 اإللكتروني الخاص بطلب التأشيرة.طباعة إذن الدخول  طباعة تفاصيل تأشيرة   10

 يتم تحديث قائمة اإلجراءات بناًء على نوع الطلب املقدم و حالة الطلب.



 

 50  | 36 صفحة 

 املكفولين 

، وتضم ثالثة ميزات فرعية سيتم  البحث وعرض األفراد تحت كفالته واتخاذ اإلجراءات الالزمةملستخدم النظام    امليزةتتيح هذه   •

 لدليل.شرح تفاصيلها من خالل هذا ا

  



 

 50  | 37 صفحة 

 إدارة املكفولين   –املكفولين 

 البحث وعرض بيانات املكفولين تحت كفالته.تتيح هذه امليزة ملستخدم حساب األفراد  •

  

 شاشة إدارة المكفولين -: المكفولين 22الشكل 
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 بإمكان مستخدم النظام القيام باإلجراءات املوضحة أدناه:  •

  

 الوصف  اسم اإلجراء  األيقونة  الرمز 

 عرض الطلب الذي تم تقديمه.  عرض  1

 طباعة الهوية اإلماراتية أو اإلقامة. طباعة   2

 طباعة تقرير تفاصيل اإلقامة.  تقرير تفاصيل اإلقامة   3

 تجديد بطاقة الهوية للمكفول املقيم.  تجديد بطاقة هوية مقيم   4

 للمكفول. تعديل البيانات الشخصية  تعديل البيانات الشخصية   5

 طباعة التأشيرة. تقرير تفاصيل تأشيرة   6

 تعديل بيانات التأشيرة.  تعديل بيانات إذن دخول   7

 التأشيرة. إلغاء  إلغاء إذن دخول   8

9  
ة ترفيه سفرة  ر تمديد زيا

 يوم( 90واحدة )
 تمديد مدة التأشيرة من نوع سفرة واحدة ترفيه. 

 تعديل وضع  10
املكفول داخل الدولة من دون الحاجة  تعديل وضعية 

 للدخول والخروج من الدولة.

 املقدم و حالة الطلب. الطلب  يتم تحديث قائمة اإلجراءات بناًء على نوع
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 إدارة امللفات امللغاة   –املكفولين 

   زم للطلب الخاص به.واتخاذ اإلجراء الال  تم إلغاء كفالتهتتيح هذه امليزة ملستخدم حساب األفراد البحث عن مكفول   •

 شاشة إدارة الملفات الملغاة  -: المكفولين 23الشكل 
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 بإمكان مستخدم النظام القيام باإلجراءات املوضحة أدناه:  •

  

 الوصف  اسم اإلجراء  األيقونة  الرمز 

 عرض الطلب الذي تم تقديمه.  عرض  1

 طباعة تقرير تفاصيل اإلقامة.  طباعة   2
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 إدارة املكفولين السابقين   –املكفولين 

• .
ً
   تتيح هذه امليزة ملستخدم حساب األفراد البحث عن جميع طلبات املكفولين الذي قام بكفالتهم ُمسبقا

 شاشة إدارة المكفولين السابقين -: المكفولين 24الشكل 
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 بإمكان مستخدم النظام القيام باإلجراءات املوضحة أدناه:  •

  

 الوصف  اسم اإلجراء  األيقونة  الرمز 

 طباعة تقرير تفاصيل التأشيرة.  طباعة تفاصيل تأشيرة   1

 حركات الدخول والخروج   2
و  تفاصيل حركات الدخول والخروج من طباعة تقرير 

 الدولة. إلى 
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 املسودات 

تتيح هذه امليزة ملستخدم النظام إمكانية عرض جميع الطلبات التي قام بتقديمها ولم ُيكملها وقام النظام بأرشفتها وحفظها،   •

 حيث يكون بإمكان املستخدم إكمال الطلب من آخر نقطة تم الوقوف عندها.  

  

 : شاشة المسودات 25الشكل 
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 باإلجراءات املوضحة أدناه: بإمكان مستخدم النظام القيام  •

 

  

 الوصف  اسم اإلجراء  األيقونة  الرمز 

 أكمل   1
إكمال الطلب من الخطوة التي تم الوقوف عندها  

 والتعديل على الطلب.

 عرض الطلب الذي تم تقديمه.  عرض  2

 حذف الطلب  حذف  3

 إبالغ عن مشكلة  4
عن مشكلة حدثت أثناء تقديم الطلب ملركز   شكوى تقديم 

 الدعم الفني. 

 حجز املسودة   5
إغالق الطلب ومنع استخدامه من قبل أي مستخدم آخر  

 غير صاحب الطلب.

 فك حجز املسودة   6
فتح الطلب ليتم استخدامه و إكماله من قبل مستخدمون  

 آخرون. 
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 املسودات الجاهزة للدفع

 ملستخدم النظام إكمال الطلب الذي قام بتقديمه وتمت أرشفته ولم يقم بعملية الدفع فقط.   امليزةتتيح هذه  •

  

 : شاشة المسودات الجاهزة للدفع 26الشكل 
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 بإمكان مستخدم النظام القيام باإلجراءات املوضحة أدناه:  •

  

 الوصف  اسم اإلجراء  األيقونة  الرمز 

 تقديمه مباشرة. دفع رسوم الطلب الذي تم  ادفع  1

 حجز موعد تبصيم للطلبات التي تتطلب هذا اإلجراء. حجز موعد تبصيم   2

 حذف الطلب.  حذف  3

4 
 

 أكمل 
إكمال الطلب من الخطوة التي تم الوقوف عندها  

 والتعديل على الطلب.

 عرض الطلب الذي تم تقديمه.  عرض  5

 إبالغ عن مشكلة  6
عن مشكلة حدثت أثناء تقديم الطلب ملركز   شكوى تقديم 

 الدعم الفني. 

 حجز املسودة   7
إغالق الطلب ومنع استخدامه من قبل أي مستخدم آخر  

 غير صاحب الطلب.

 فك حجز املسودة   8
فتح الطلب ليتم استخدامه و إكماله من قبل  

 مستخدمون آخرون. 
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 الحركات املالية 

هذه   • امل   امليزةتتيح  املالية  الحركات  كافة  على  االطالع  النظام  والجنسية  بخدمات    رتبطةملستخدم  للهوية  االتحادية  الهيئة 

 محددات البحث. من خالل  خدمات األفراد – والجمارك وأمن املنافذ 

  

 : شاشة الحركات المالية27الشكل 
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 الوصول إلى امللف الشخص ي للمستخدم 

 ملستخدم النظام الوصول إلى امللف الشخص ي واالطالع على البيانات والقيام بالتحديثات الالزمة على الحساب.تتيح هذه امليزة  

 للوصل إلى امللف الشخص ي للمستخدم، اتبع الخطوات املوضحة أدناه: •

 "اسم املستخدم". من الشاشة الرئيسية، قم بالضغط على  .1

 . "امللف الشخص ي للمستخدم"غط على من القائمة املنسدلة الخاصة باسم املستخدم، اض .2

  

 الوصول إلى الملف الشخصي  -: الشاشة الرئيسية 28الشكل 
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، قم بالتحديثات الالزمة ثم اضغط على  "امللف الشخص ي للمستخدم"سيقوم النظام بإعادة توجيه املستخدم إلى شاشة   .3

 "حفظ". 

  

 : شاشة الملف الشخصي للمستخدم29الشكل 
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 كلمة املرور نسيان

 " لتتمكن من إعادة ضبط كلمة املرور.نسيت كلمة املرورعلى رابط " ضغط قم بال  .1

 ."إرسالعلى " ضغط أدخل البريد اإللكتروني الذي قمت بالتسجيل من خالله ثم ا .2

 

 

 

 

 

 

 

 

دخل تتضمن رابط إلعادة ضبط كلمة املرورسيقوم النظام بإرسال رسالة على البريد   .3
ُ
على الرابط واتبع    ضغطا،  اإللكتروني امل

 الخطوات إلعادة ضبط كلمة املرور الجديدة. 

 : شاشة نسيان كلمة المرور30الشكل 


