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قائمة خدمات وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذكية: 
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إصدار جواز الطوارئ بحكم تلف الجواز العادي 

إصدار جواز الطوارئ بحكم فقدان الجواز العادي

تجديد جواز سفر المواطنين المتواجدين في الخارج

تصديق المستندات
تصديق األوراق الرسمية والشهادات والفواتير التجارية
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إصدار بطاقة دبلوماسية ، قنصلية، المنظمات الدولية ، خاصة
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تواجدي

التفاصيلالعنوان

ــارات  ــة اإلم ــي دول ــي لمواطن ــاون الدول ــة والتع ــا وزارة الخارجي ــة تقدمه ــدي” خدم “تواج
ــي حــاالت األزمــات والطــوارئ بهــدف مســاعدتهم  ــة التواصــل معهــم ف ــي تســهل عملي والت

ــة. ــم للدول وتنســيق عودته

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن طريق الهوية الرقمية  
وذلك بإدراج اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة في الهوية الرقمية أو انشاء اسم مستخدم جديد. 1

اختيار خدمة تواجدي من قائمة خدمات االفراد والضغط على بدء الخدمة إلدخال تفاصيل الرحلة وتقديم 
2الطلب

استالم رسالة نصية و رسالة  إلكترونية بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

إجرائيةنوع الخدمة  
فرعيةتصنيف الخدمة 

الفئات المستهدفة 
للمتعاملين

أفراد: مواطني اإلمارات العربية المتحدة
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الوثائق المطلوبة
 

ال يوجد

أن يكون  من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةالشروط واألحكام

السالمة والعدل والمؤسسات القوية أهداف التنمية المستدامة  

تسجيل المستخدم 

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

 

5 دقائق إلضافة تفاصيل الرحلة 

يوجد دليل المستخدم في بطاقة الخدمة في القنوات الذكيةدليل المستخدم

يرجى االتصال بمركز االتصال لدينا 80044444لالستفسارات والتواصل
 https://www.mofaic.gov.ae  أو االستفسار عبر الموقع االلكتروني

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

رابط

https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Ftwajudi
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إصدار جواز الطوارئ  

التفاصيلالعنوان

ــف أو  ــدان أو تل ــه )فق ــي حــال تعرضهــم لحــاالت طارئ ــن ف إصــدار جــواز طــوارئ للمواطني
انتهــاء جــواز الســفر العــادي - مواليــد جــدد - المواليــد فــوق  الســنة( أثنــاء الســفر مــن خــالل 

بعثــات الدولــة فــي الخــارج لتســهيل عودتهــم إلــى الدولــة.

150 درهم إماراتيرسوم الخدمة 
رئيسيةنوع الخدمة 

إجرائيةتصنيف الخدمة

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على أحد القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الهوية الرقمية الذكي  وذلك 
بإدراج  اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة في الهوية الرقمية أو انشاء اسم مستخدم جديد 1

اختيار  إصدار جوازات السفر ووثائق عودة من قائمة خدمات االفراد والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 
2تقديم الخدمة

دفع رسوم الخدمة 3

4استالم رسالة نصية و رسالة  إلكترونية بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي

يقوم المتعامل بمراجعة بعثة الدولة في بلد المقر الستالم أصل جواز الطوارئ. 5

جواز الطوارئ
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الفئات المستهدفة 
للمتعاملين )تصنيف 

ووصف المتعامل(

أفراد: مواطني اإلمارات العربية المتحدة

الوثائق المطلوبة من 
المتعامل

 

إصدار جواز الطوارئ للمواليد الجدد:

• صورة شهادة ميالد الطفل مصدقة من وزارة خارجية بلد المقر وبعثة الدولة في 
الخارج.

• صورة عن جواز سفر األب أو بطاقة الهوية
• صورة عن جواز سفر االم

• صورة من خالصة القيد كاملة
• إذا كانت الزوجة غير مضافة في خالصة القيد )مواطنة أو أجنبية( يتم إرفاق صورة 

عقد الزواج )مصدقة من وزارة خارجية مقر البعثة أو السفارة(

إصدار جواز الطوارئ بحكم فقدان الجواز العادي:

• صورة عن خالصة القيد كاملة
• صورة عن جواز السفر المفقود

• صورة عن محضر فقدان جواز السفر مصدق عليه من قبل وزارة خارجية بلد المقر 
وبعثة الدولة في الخارج

إصدار جواز الطوارئ بحكم انتهاء الجواز العادي:

• صورة جواز السفر أو صورة بطاقة الهوية
• صورة من خالصة القيد كاملة

• كتاب خطي مع المستندات الرسمية الداعمة أو الموضحة ألسباب البقاء بالخارج

إصدار جواز الطوارئ بحكم تلف الجواز العادي:

• صورة جواز السفر أو صورة بطاقة الهوية اإلماراتية
• صورة من خالصة القيد كاملة

• كتاب خطي يوضح أسباب تلف الجواز أو بالغ من الشرطة
• عند الحضور إلى السفارة: إحضار جواز السفر التالف وتسليمه للبعثة.

إصدار جواز الطوارئ للمواليد فوق السنة:

• صورة شهادة ميالد الطفل مصدقة من وزارة خارجية بلد المقر وبعثة الدولة في 
الخارج.

• صورة عن جواز سفر األب أو بطاقة الهوية
• صورة عن جواز سفر االم

• صورة من خالصة القيد كاملة
• إذا كانت الزوجة غير مضافة في خالصة القيد )مواطنة أو أجنبية( يتم إرفاق صورة 

عقد الزواج )مصدقة من وزارة خارجية مقر البعثة أو السفارة(

تسجيل 
المستخدم 

تسجيل 
المستخدم 

تسجيل 
المستخدم 

تسجيل 
المستخدم 

تسجيل 
المستخدم 

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2FChildren-passport-for-one-year-or-above
https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2Fservices%2Fforms%2Flostorstolenpassport
https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2FExpired-Passport
https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2FDamaged-Passport
https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2FNewborns-up-to-one-year-passport
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• أن يكون المتقدم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةالشروط واألحكام
• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة

• إرفاق كافة المستندات المطلوبة
• بعض الحاالت قد نضطر إلى تحويل الطلب إلى الهيئة االتحادية للهوية والجنسية 

للبت فيها.

السالمة والعدل والمؤسسات القوية أهداف التنمية المستدامة

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

خالل يومين عمل

تم إضافته بصفحة منفصلة دليل المستخدم
 
 

يرجى االتصال بمركز االتصال لدينا 80044444لالستفسارات والتواصل
أو اإلستفسار عبر الموقع االلكتروني  

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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 تجديــد جــوازات ســفر  مواطنــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة المقيميــن فــي الخــارج بســبب 
الدراســة أو العــالج أو العمــل وذلــك مــن خــالل البعثــات التمثيليــة للدولــة فــي الخــارج 

ــية ــة والجنس ــة للهوي ــة االتحادي ــع الهيئ ــيق م بالتنس

تجديد جواز سفر المواطنين المتواجدين في الخارج

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على أحد القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن طريق الهوية الرقمية وذلك 
بإدراج  اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة في الهوية الرقمية أو إنشاء اسم مستخدم جديد. 1

اختيار إصدار جوازات السفر ووثائق عودة من قائمة خدمات األفراد واختيار تجديد جواز سفر المواطنين 
2الموجودين في الخارج والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج تقديم الخدمة

مراجعة بعثة الدولة في بلد المقر لتسليم أصل جواز السفر األصلي وصورة الشخصية ودفع رسوم الخدمة 
4في مقر البعثة. 

استالم رسالة نصية ورسالة  إلكترونية بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

بعد تجديد جواز السفر يتم التواصل مع المواطن من قبل  البعثة لزيارتهم الستالم اصل جواز السفر القديم 
والجديد.

5

التفاصيلالعنوان

مبلغ نقدي 60 درهم إماراتيرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

جواز سفر
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رئيسيةنوع الخدمة 

إجرائيةتصنيف الخدمة

الفئات المستهدفة 
للمتعاملين )تصنيف 

ووصف المتعامل(
أفراد: مواطني اإلمارات العربية المتحدة

الوثائق المطلوبة من 
المتعامل

• صورة عن جواز السفر
• إرفاق ما يثبت تواجد المواطن خارج الدولة بالتفصيل

• صورة شخصية

الشروط واألحكام 
• أن يكون المتقدم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة
• إرفاق كافة المستندات المطلوبة

السالمة والعدل والمؤسسات القويةأهداف التنمية المستدامة

تسجيل المستخدم 

معدل الوقت الالزم 
خالل  5 أيام عملللحصول على الخدمة

يرجى االتصال بمركز االتصال لدينا 80044444لالستفسارات والتواصل
 https://www.mofaic.gov.ae  أو االستفسار عبر الموقع االلكتروني

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2FRenew-Passport
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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تقــدم وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خدمــة 
التصديــق علــى الوثائــق والمســتندات بأنواعهــا ويعتبــر التصديــق اجــراء يفيــد بصحــة الختــم 

ــا. ــة أو مــن خارجه ــة أو المســتند ســواء الصــادر مــن الدول ــى الوثيق ــع عل والتوقي
ــات  ــة وبعث ــل الدول ــن داخ ــعاد المتعاملي ــز إس ــا مراك ــي تقدمه ــات الت ــة التصديق ــمل خدم تش
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخــارج التصديــق علــى المســتندات العاديــة والصــادرة 
مــن داخــل الدولــة وخارجهــا مــن شــهادات دراســية وطبيــة وعقــود زواج وطــالق ووكاالت 

وغيرهــا، إضافــة إلــى التصديــق علــى العقــود واالتفاقيــات التجاريــة

تصديق األوراق الرسمية والشهادات والفواتير التجارية 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخو ل على أحد القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي:
في حالة األفراد:تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية

في حالة الشركات: إنشاء حساب مستخدم في موقع الوزارة 
1

اختيار تصديق األوراق الرسمية والشهادات والفواتير التجارية من قائمة خدمات األفراد أو الشركات  
2والضغط على بدء الخدمة لتقديم الطلب

4استالم رسالة نصية و رسالة  إلكترونية بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي

دفع رسوم الخدمة عن طريق القوات الذكية 3

استالم المعاملة :
داخل الدولة:

عند اختيار خدمة التوصيل يتم استالم وتسليم المستندات للتصديق عبر شركة التوصيل، أو يمكنكم 
زيارة  مراكز إسعاد المتعاملين داخل الدولة لتصديق  أصل المستند واستالمه

خارج الدولة: 
زيارة بعثة دولة اإلمارات العربية المتحدة في الخارج  لتصديق  أصل المستند واستالمه

5
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التفاصيلالعنوان

دليل التصديقات رسوم الخدمة 
رئيسيةنوع الخدمة 

إجرائيةتصنيف الخدمة

الفئات المستهدفة 
للمتعاملين 

)تصنيف ووصف 
المتعامل(

فئات حكومية، شركات خاصة، أفراد، البعثات األجنبية في الدولة

الوثائق المطلوبة من 
المتعامل

الوثيقة األصلية

• التعهد بصحة المعلومات المذكورة، وفي حال عدم صحة أي منها يتحمل المتعامل المساءلة الشروط واألحكام 
القانونية.

• يرجى العلم أنه لن ينظر في الطلب في حال عدم تعبئة الطلب بطريقة صحيحة
• في حال عدم وجود سفارة لدى الدولة التي تتواجد بها، يرجى التكرم بالتواصل عن طريق مركز 

االتصال أو صفحة “اتصل بنا” عبر الرابط
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/Contact-Us

عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة

قنوات طلب الحصول على 
الخدمة

https://www.mofaic.gov.ae الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي
)UAE MOFAIC( تطبيق الهاتف الذكي •

• مراكز إسعاد المتعاملين داخل الدولة
• بعثات دولة اإلمارات في الخارج 

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

12 دقيقة في حال زيارة المراكز
5-3 أيام عمل في حال اختيار خدمة التوصيل داخل الدولة 

يرجى االتصال بمركز االتصال لدينا 80044444لالستفسارات والتواصل
https://www.mofaic.gov.ae  أو االستفسار عبر الموقع االلكتروني

تسجيل المستخدم 

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
داخل الدولة/ خارج الدولة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

بعثات الدولة في 
الخارج

الموقع اإللكتروني لوزارة 
الخارجية والتعاون الدولي

رابط

https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Fattestation
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طلــب إصــدار جــواز ســفر دبلوماســي وهــو وثيقــة ســفر رســمية يتــم منحهــا لألســر الحاكمــة 
فــي الدولــة وأعضــاء الســلك الدبلوماســي والقنصلــي  باإلضافــة إلــى فئــة معينــة مــن 
المواطنيــن االماراتييــن العامليــن علــى رأس الوظائــف الحكوميــة والمحليــة بالدولــة،  بقصــد 
ــة، ويحمــل معــه  تســهيل أدائهــم لمجموعــة مــن األعمــال الهامــة التــي تخــدم مصالــح الدول

ــه األمــور والمعامــالت وســهولة التنقــل والترحــال ــازات التــي تســهل لحامل بعــض االمتي

إصدار جواز سفر دبلوماسي 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك بإدراج اسم المستخدم 
والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات المخولة بتقديم الطلب  1

اختيار إحدى خيارات الخدمات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج تقديم 
2الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة. 

4استالم رسالة بالبريد االلكتروني بجاهزية الجواز للتسليم.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

جواز سفر دبلوماسي
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تصنيف الخدمة
 

إجرائية 

المستفيدين من الخدمة
 

أفراد: أفراد األسرة الحاكمة
فئات حكومية: االتحادية والمحلية  

• كتاب من الجهة الطالبة الوثائق المطلوبة
• نسخة من المرسوم أو القرار الخاص بصاحب العالقة في حال كان سبب االستحقاق مرتبطاً بوظيفة 

• نسخة من بطاقة الهوية
• نسخة من الجواز العادي
• نسخة من خالصة القيد

• صورة شخصية حديثة وملونة بخلفية بيضاء مقاس )4*6( موجهة للكاميرا مباشرة بالزي الوطني 
اإلماراتي أو بالبدلة الرسمية 

الشروط واألحكام 
• أن يكون من مواطني الدولة. 

• أن يكون على رأس عمله للجهات الحكومية و يشغل المنصب .
• أن يكون متواجداً داخل الدولة.
• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة 

• إرفاق كافة المستندات 

هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة

تسجيل المستخدم 
 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات المخولة بتقديم الخدمة  
مطلوب 

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

يومي عمل 

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Fattestation
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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طلــب إصــدار  جــواز ســفر خــاص هــو وثيقــة ســفر رســمية تمنــح لفئــة خاصــة مــن المواطنين 
بقصــد تســهيل أدائهــم لمجموعــة مــن األعمــال الهامــة التــي تخــدم مصالــح الدولــة، ويحمــل 

معــه بعــض االمتيــازات التــي تســهل لحاملــة األمــور والمعامــالت وســهولة التنقــل والترحــال

إصدار جواز سفر خاص 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك بإدراج اسم المستخدم 
والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات المخولة بتقديم الطلب  1

اختيار إحدى خيارات الخدمات الخاصة بالجوازات الخاصة والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج تقديم 
2الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة. 

4استالم رسالة بالبريد االلكتروني بجاهزية الجواز للتسليم.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

جواز سفر خاص
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إجرائيةتصنيف الخدمة
المستفيدين من الخدمة

 
أفراد: أفراد األسرة الحاكمة

فئات حكومية: االتحادية والمحلية 

• كتاب من الجهة الطالبة الوثائق المطلوبة
• نسخة من المرسوم أو القرار الخاص بصاحب العالقة في حال كان سبب االستحقاق مرتبطاً بوظيفة 

• نسخة من بطاقة الهوية
• نسخة من الجواز العادي
• نسخة من خالصة القيد

• صورة شخصية حديثة وملونة بخلفية بيضاء مقاس )4*6( موجهة للكاميرا مباشرة بالزي الوطني 
اإلماراتي أو بالبدلة الرسمية 

• أن يكون من مواطني الدولة. الشروط واألحكام 
• أن يكون على رأس عمله للجهات الحكومية و يشغل المنصب .

• أن يكون متواجداً داخل الدولة.
• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة 

• إرفاق كافة المستندات 

هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة

تسجيل المستخدم 
 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات المخولة بتقديم الخدمة  
مطلوب  

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

يومي عمل 

يوجد دليل المستخدم في صفحة بطاقة الخدمة في القنوات الذكية دليل المستخدم

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Fattestation
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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طلــب إصــدار جــواز ســفر لمهمــة هــو وثيقــة ســفر رســمية تمنــح لفئــة خاصــة مــن موظفــي 
الدولــة المواطنيــن وغيــر المواطنيــن بقصــد تســهيل أدائهــم لمجموعــة مــن األعمــال الهامــة 
ــه األمــور  ــي تســهل لحامل ــازات الت ــة، ويحمــل معــه بعــض االمتي ــح الدول ــي تخــدم مصال الت

والمعامــالت وســهولة التنقــل والترحــال.

إصدار جواز سفر لمهمة 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

 : 
ين

طن
موا

ن: 
طني

موا
ير 

غ

1

1

2

2

4

4

3

3

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك بإدراج اسم 
المستخدم والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات المخولة بتقديم الطلب 

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة الخارجية والتعاون الدولي وذلك بإدراج اسم 
المستخدم والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات المخولة بتقديم الطلب 

اختيار إحدى خيارات الخدمات الخاصة بجوازات سفر لمهمة والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 
تقديم الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة. 

اختيار أحد خيارات الخدمات الخاصة بجوازات سفر لمهمة والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 
تقديم الخدمة و إضافة المرفقات المطلوبة. 

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بجاهزية الجواز للتسليم.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بأن الرسالة الموجهة إلى الهيئة االتحادية للهوية والجنسية 
جاهزة للتسليم.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي

جواز سفر مهمة
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التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 

رئيسيةنوع الخدمة 

إجرائيةتصنيف الخدمة 
أفراد: مواطنين وغير مواطنين المستفيدين من الخدمة

فئات حكومية: االتحادية والمحلية
• كتاب من الجهة الطالبة الوثائق المطلوبة

• نسخة من بطاقة الهوية
• نسخة من الجواز العادي

• صورة شخصية حديثة وملونة بخلفية بيضاء مقاس )4*6( موجهة للكاميرا مباشرة بالزي الوطني 
اإلماراتي أو بالبدلة الرسمية 

• أن يكون متواجداً داخل الدولة.الشروط واألحكام 
• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة 

• إرفاق كافة المستندات. 

أهداف التنمية المستدامة 
في حال الخدمة تخدم هدف من أهداف التنمية المستدامة:

ما هي أهداف التنمية المستدامة:  
هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات المخولة بتقديم الخدمة  تسجيل المستخدم 
مطلوب  

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

يومي عمل

يوجد دليل المستخدم في صفحة بطاقة الخدمة في القنوات الذكية  دليل المستخدم

يرجى االتصال بمركز االتصال لدينا 80044444لالستفسارات والتواصل
 https://www.mofaic.gov.ae  أو االستفسار عبر الموقع االلكتروني

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Fattestation
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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طلــب إصــدار البطاقــة الدبلوماســية تعتبــر بمثابــة إقامــة لحاملهــا، ويجــب إبرازهــا فــي 
مطــارات الدولــة عنــد الوصــول والمغــادرة، كمــا يتوجــب علــى البعثــة إعادتهــا إلــى الــوزارة 

ــة.  ــة للدول ــادرة النهائي ــد المغ عن

إصدار بطاقة دبلوماسية 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن طريق الدخول بخيار 
المؤسسات والشركات وذلك بإدراج اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات 

المخولة بتقديم الطلب 
1

اختيار الخدمة المطلوبة الخاصة بإصدار البطاقات الدبلوماسية والضغط على بدء الخدمة لتعبئة البيانات 
2وإرفاق المستندات المطلوبة

4استالم رساله بالبريد االلكتروني بأن البطاقة جاهزة ، و سيتم ارسالها لكم عبر البريد.

استالم رسالة  بالبريد اإللكتروني تفيد بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

بطاقة دبلوماسية
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إجرائيةتصنيف الخدمة

المستفيدين من الخدمة
 

• العضو الدبلوماسي العامل في البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وأفراد عائلته )الزوج أو 
الزوجة واألبناء( 

• رؤساء مكاتب المنظمات الدولية واإلقليمية المعتمدة لدى الدولة وأفراد عائلته )الزوج أو الزوجة 
واألبناء( ، بناء على ما تم اعتماده في اتفاقية المقر. 

• نسخة ملونة من جواز السفر مع ختم الدخول. الوثائق المطلوبة
• صورة شخصية بخلفية بيضاء. 

• نسخة من التأشيرة إن وجدت

• تعبئة البيانات بطريقة صحيحة الشروط واألحكام 
• إرفاق كافة المستندات 

• على البعثة التأكد من أن الموظف ال يحمل إقامة فعالة في جوازه عند تقديم الطلب.
• التأكد من تاريخ صالحية الجواز بحيث ال تتجاوز ستة أشهر.

هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة

تسجيل المستخدم 
 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات  لتقديم الخدمة  
   

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

15 يوم عمل
 

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Fattestation
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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طلــب إصــدار البطاقــة القنصليــة تعتبــر بمثابــة إقامــة لحاملهــا، ويجــب إبرازهــا فــي مطــارات 
ــد  ــوزارة عن ــى ال ــا إل ــة إعادته ــى البعث ــب عل ــا يتوج ــادرة، كم ــد الوصــول والمغ ــة عن الدول

ــة.  ــة للدول المغــادرة النهائي

إصدار بطاقة قنصلية 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على أحد القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن طريق الدخول بخيار 
المؤسسات والشركات وذلك بإدراج اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات 

المخولة بتقديم الطلب.
1

اختيار الخدمة المطلوبة الخاصة بالبطاقات القنصلية والضغط على بدء الخدمة لتعبئة البيانات وإرفاق 
2المستندات المطلوبة

4استالم رسالة بالبريد اإللكتروني بأن البطاقة جاهزة

استالم رسالة بالبريد اإللكتروني تفيد بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

بطاقة قنصلية
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إجرائيةتصنيف الخدمة

المستفيدين من الخدمة
 

• العضو الدبلوماسي العامل في البعثة القنصلية المعتمدة لدى الدولة وأفراد عائلته )الزوج أو الزوجة 
واألبناء( 

• نسخة ملونة من جواز السفر مع ختم الدخول. الوثائق المطلوبة
• صورة شخصية بخلفية بيضاء. 
• نسخة من التأشيرة إن وجدت. 

• تعبئة البيانات بطريقة صحيحة الشروط واألحكام 
• إرفاق كافة المستندات 

• على البعثة التأكد من أن الموظف ال يحمل إقامة فعالة في جوازه عند تقديم الطلب.
• التأكد من تاريخ صالحية الجواز بحيث ال تتجاوز ستة أشهر.

هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة
 

تسجيل المستخدم 
 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات لتقديم الخدمة  
مطلوب 

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

15 يوم عمل
 

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي

https://www.mofaic.gov.ae/Account/Login?returnUrl=%2Far-ae%2FServices%2FForms%2Fattestation
https://www.mofaic.gov.ae
https://www.mofaic.gov.ae
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طلــب إصــدار البطاقــة المنظمــات الدوليــة والتــي تعتبــر بمثابــة إقامــة لحاملهــا، ويجــب 
إبرازهــا فــي مطــارات الدولــة عنــد الوصــول والمغــادرة، كمــا يتوجــب علــى المنظمــة إعادتهــا 

ــة.  ــد المغــادرة النهائيــة للدول إلــى الــوزارة عن

إصدار بطاقة المنظمات الدولية 

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على أحد القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن طريق الدخول بخيار 
المؤسسات والشركات وذلك بإدراج اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات 

المخولة بتقديم الطلب 
1

اختيار إحدى خيارات الخدمات الخاصة ببطاقات المنظمات الدولية والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 
2تقديم الخدمة

4استالم رساله بالبريد االلكتروني بأن البطاقة جاهزة ، و سيتم ارسالها لكم عبر البريد.

استالم رسالة  بالبريد اإللكتروني تفيد بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

بطاقة المنظمات الدولية
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إجرائيةتصنيف الخدمة

المستفيدين من الخدمة
 

رؤساء وموظفي مكاتب المنظمات الدولية واإلقليمية المعتمدة لدى الدولة، بناء على ما تم اعتماده في 
اتفاقية المقر

• نسخة ملونة من جواز السفر مع ختم الدخول. الوثائق المطلوبة
• صورة شخصية بخلفية بيضاء. 
• نسخة من التأشيرة إن وجدت.  

• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة الشروط واألحكام 
• إرفاق كافة المستندات 

• على البعثة التأكد من أن الموظف ال يحمل إقامة فعالة في جوازه عند تقديم الطلب.
• التأكد من تاريخ صالحية الجواز بحيث ال تتجاوز ستة أشهر.

 

هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة
 

تسجيل المستخدم 
 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات لتقديم الخدمة  
مطلوب  

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

15 يوم عمل
 

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي
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ــي  ــة إقامــة لحاملهــا، ويجــب إبرازهــا ف ــر بمثاب ــي تعتب ــة الخاصــة والت ــب إصــدار البطاق طل
مطــارات الدولــة عنــد الوصــول والمغــادرة، كمــا يتوجــب علــى المنظمــة إعادتهــا إلــى الــوزارة 

عنــد المغــادرة النهائيــة للدولــة. 

إصدار بطاقة خاصة

اإلجراءات: رحلة المتعامل 

تسجيل الدخول على أحد القنوات الذكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن طريق الدخول بخيار 
المؤسسات والشركات  وذلك بإدراج  اسم المستخدم والكلمة السرية الخاصة التي تم مشاركتها مع الجهات 

المخولة بتقديم الطلب 
1

اختيار خيار الخدمات الخاصة بالبطاقات الخاصة المطلوب والضغط على بدء الخدمة لمأل البيانات وإرفاق 
2الوثائق المطلوبة

4استالم رساله بالبريد االلكتروني بأن البطاقة جاهزة ، و سيتم ارسالها لكم عبر البريد.

استالم رسالة  بالبريد اإللكتروني تفيد بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي 3

التفاصيلالعنوان

خدمة مجانيةرسوم الخدمة 
 

نوع الخدمة 
 

رئيسية

بطاقة خاصة
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إجرائيةتصنيف الخدمة

المستفيدين من الخدمة
 

 تمنح البطاقة الخاصة للموظفين اإلداريين وأبنائهم الحاملين لجوازات سفر خاصة ولمهمة و رسمية 
خدمة فقط والعاملين في بعثات بلدهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة  )أبوظبي( 

• نسخة ملونة من جواز السفر مع ختم الدخول. الوثائق المطلوبة
• صورة شخصية بخلفية بيضاء. 

• نسخة من التأشيرة إن وجدت

• تعبئة الطلب بطريقة صحيحة الشروط واألحكام 
• إرفاق كافة المستندات  

• على البعثة التأكد من أن الموظف ال يحمل إقامة فعالة في جوازه عند تقديم الطلب.
• التأكد من تاريخ صالحية الجواز بحيث ال تتجاوز ستة أشهر.

هدف رقم 17 عقد الشراكات لتحقيق األهداف أهداف التنمية المستدامة
 

تسجيل المستخدم 
 

سيتم فتح حسابات خاصة للجهات لتقديم الخدمة  
مطلوب 

معدل الوقت الالزم 
للحصول على الخدمة

15 يوم عمل
 

يرجى اإلتصال بمركز اإلتصال على الرقم 80044444لالستفسارات والتواصل
https://www.mofaic.gov.ae  أو االستفسار عبر الموقع اإللكتروني

رابط

قنوات وعناوين تقديم الخدمة
قنوات طلب الحصول على الخدمة

تطبيق الهاتف الذكي
)UAE MOFAIC(

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي
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