
إصدار بطاقة 
هوية جديدة



لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية جديدة،
اتبع الخطوات التالية 

ملئ البيانات المطلوبة بنموذج إصدار بطاقة هوية

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون 
الدولي



إدخال  برجاء  الدخول"،   " خالل صفحة  من 
المرور  وكلمة  اإللكتروني  بريدك  عنوان 
الموضحة  المنطقة  في  بك  الخاصة 

بالشكل السابق

2

الرسمي  للموقع  الرئيسية  الصفحة  يمين  أعلى 
للوزارة، اضغط على الرمز   1

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة 
الخارجية والتعاون الدولي



لتقديم طلب الحصول على 
هوية جديدة يجب أن تنتمي 

إلى إحدى الهيئات

يتعين على الهيئة التي تنتمي 
إليها إنشاء حساب خاص بك 

وتسجيل بياناتك الشخصية

 فقط قم باستخدام بريدك 
اإللكتروني وكلمة المرور 

الخاص بك للدخول إلى الموقع 
والبدء في ملئ بيانات نموذج 

إصدار هوية جديدة

معلومات تهمك



ملئ البيانات المطلوبة بنموذج إصدار 
بطاقة هوية
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تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي 
لوزارة الخارجية والتعاون الدولي

1www.mofaic.gov.ae

لتقديم طلب الحصول على بطاقة هوية جديدة، 
اتبع الخطوات التالية:



بعرض  تلقائيًا  النظام  يقوم  هوية،  إصدار  نموذج  إلى  الوصول  بمجرد 
بيانات ُمقِدم الطلب

الخاص بك والتي قامت  الحساب  بياناتك من خالل  النظام على  يحصل 
الهيئة التي تنتمي إليها بإنشائه لك ُمسبقًا
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قبل البدء في ملئ الحقول اإللزامية في قسم معلومات الطلب، برجاء مراعاه 
اآلتي

العائلة.  أفراد  ألحد  جديدة  هوية  إصدار  إمكانية  للمستخدم،  النظام  يتيح 
لالستفادة من هذه الخاصية، فقط اضغط على االختيار "نعم" تحت "طلب 
ألحد أفراد األسرة". بمجرد اختيار ”نعم“، يتعين على المستخدم إدخال "رقم 

هوية ولي األمر".
ُيرجى تحديد االختيار "نعم" إذا كان منصب ُمقِدم الطلب أو منصب أحد أفراد 

األسرة (سفير أو قنصل أو ملحق عسكري أو نائب ملحق عسكري)
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ملئ بيانات نموذج إصدار هوية جديدة



ذات  الحقول  خالل  من  البيانات  ملئ  ُيرجى 
عالمة النجمة الحمراء (*)
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اسم الحقل
نوع بطاقة الھویة

فئة ُمقِدم الطلب
اسم العائلة بالعربي

االسم بالعربي
اسم العائلة باإلنجلیزي

االسم باإلنجلیزي
الوظیفة بالعربي / باإلنجلیزي

الجنسیة

اختر نوع البطاقة الُمراد إصدارھا
اكتب المحتوى المطلوب

اكتب اسمك األخیر باألحرف العربیة
اكتب اسمك بالكامل باألحرف العربیة

اكتب اسمك األخیر باألحرف اإلنجلیزیة
اكتب اسمك بالكامل باألحرف اإلنجلیزیة

اكتب الُمسمى الوظیفي الخاص بك باألحرف العربیة واإلنجلیزیة
اختر الجنسیة التي تحملھا

الوصف

ملئ بيانات نموذج إصدار هوية جديدة



أثناء  الورقية  إحضار نسخة جواز سفرك  برجاء 
استكمال هذا القسم من النموذج
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اسم الحقل
نوع الجواز
رقم الجواز

تاریخ اإلصدار
تاریخ االنتھاء
تاریخ المیالد
مكان المیالد

جھة اإلصدار
الرقم الموحد

الوصف
اختر نوع جواز سفرك

اكتب رقم الجواز
اضغط على رمز التقویم واختر التاریخ إصدار الجواز

اضغط على رمز التقویم وحدد تاریخ انتھاء صالحیة الجواز
اضغط على رمز التقویم وحدد تاریخ میالدك 

اكتب محل المیالد
اكتب اسم الجھة التي أصدرت ھذا الجواز

ابحث عن الرقم الموحد المكتوب بجواز سفرك واكتبھ في ھذا الحقل

ملئ بيانات نموذج إصدار هوية جديدة



اإلضافية  البيانات  بعض  إدخال  عليك  يتعين 
على النحو التالي:
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اسم الحقل
الحالة االجتماعیة

تاریخ الوصول

الھاتف المتحرك

البرید اإللكتروني

ھاتف السكن

عنوان السكن

اختر الحالة االجتماعیة الخاصة بك ( أعزب ، متزوج ، مطلق ، أرمل )

إضغط على رمز التقویم واختر تاریخ الوصول

اكتب رقم الھاتف المتحرك الخاص بك

اكتب عنوان بریدك اإللكتروني

اكتب رقم محل سكنك الحالي

اكتب عنوان سكنك الحالي

الوصف

ملئ بيانات نموذج إصدار هوية جديدة



يتعين عليك تحميل مجموعة من المستندات اإللزامية
جهازك  داخل  بالتنقل  وقم  التحميل  رمز  على  اضغط  فقط 

لتحميل الملف المطلوب
في حالة تحميل مستند خاطئ أو الرغبة في حذف الملف ألي 

سبب، يرجى الضغط على رمز الحذف الموضح بالشكل
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ما هي الخطوات التالية ؟
إضغط على "ارسل الطلب" لتقديم الطلب إلى الموظفين 

المعنيين للفحص والمراجعة
إضغط على "حفظ لوقت آخر" يقوم النظام بإضافة الطلب 
إلى قائمة الطلبات في مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك 
خطوات  الستكمال  الحق  وقت  في  الطلب  على  االطالع 

التقديم
إضغط على "الرجوع" للعودة إلى قائمة الخدمات دون حفظ 

أي من التغييرات التي قمت بإجرائها على النموذج.
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ملئ بيانات نموذج إصدار هوية جديدة



تم تقديم 
الطلب بنجاح




