
خدمـــــــــات
 وزارة 

الخارجيـــــــة
والتعــــــاون 
الدولــــــــي



الرؤية

الرسالة

منوذج عاملي رائد يحتذى به يف  الدبلوماسية 
واملكانة الدولية وتعزيز مصالح  وقيم الدولة 

ومواطنيها

تسخري الدبلوماسية االستباقية من خالل التعاون 
الثنايئ واملتعدد األطراف املتميز، لتحقيق التقدم 

يف أولويات السياسة الخارجية للدولة، وحامية 
مصالحها الوطنية، وتعزيز السالم واألمن واالزدهار 

والتنمية عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي، 
وتقديم خدمات رائدة وفريدة للمجتمع

2

اسرتاتيجية وزارة الخارجية والتعـاون الدويل



دعم الجهود الدولية 

للحفاظ عىل األمن 

واالستقرار اإلقليمي

االستقرار 

اإلقليمي

  تعزيز سمعة

 الدولة وقوتها 

الناعمة

الدبلوماسية 

العامـــــــــة

 تعزيز دور الدولة

 يف الحوار العاملي 

واألجندة العاملية للتنمية

املسؤولية 

العامليــــة 

الفاعلـــــة

االزدهـــار

 املساهمة يف تعزيز 

النفوذ االقتصادي 

للدولة ورفع تنافسيتها 

االقتصادية إقليمياً ودولياً

الحفاظ عىل مصالح 

املواطنني خارج الدولة 

ومصالح املقيمني داخلها

املجتمـع

3

األهداف االسرتاتيجية:
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  كوادر دبلوماسية  وإدارية 

مؤهلة من خالل انتهاج ثقافة 

التعلم والتحسني املستمر

كفاءات

 وقدرات 

متمكنة

 تتبنى وتشارك بشكل  فاعل 

يف تحقيق رؤية وأهداف وزارة 

الخارجية والتعاون الدويل

قيــادة 

فعالـة

 تعزيز جودة الحياة للموظفني 

واملتعاملني من خالل توفري بيئة 

عمل صحية وإيجابية وخدمات 

استباقية ورقمية

جودة 

الحياة

 تعزيز ثقافة االبتكار واملرونة 

واسترشاف املستقبل وتنمية 

حس املبادرة واملسؤولية يف 

كافة مجاالت العمل

التميز 

والريادة

الـــــوالء

 واإلخالص

لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة ورئيسها

عالقات تكاملية متميزة ومتطورة 

مبنية عىل التعاون املستمر 

لتحقيق احتياجات ومتطلبات 

املستفيدين وأصحاب املصلحة

رشاكات

 متميزة

القيـــــــــــــم:



ميثاق خدمة املتعاملني: 

موظف فخور بتقديم 

الخدمــــة املتمـــيزة

نتعهد
بإسعادك

جهة متفانية يف 

إسعاد املتعاملني

متعامل إيجايب

ومبــــــــــــادر

نعمل
إلسعادك

ساعدنا
إلسعادك

سعـــــادة املتعامليـــــن

355
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قنوات التقديم عىل خدمات 

وزارة الخارجية والتعاون الدويل:

www.mofaic.gov.ae  املوقع االلكرتوين 

UAEMOFAIC :التطبيق الذيك 

 ألصحاب الهمم وكبار املواطنني واملقيمني:

 التواصل عىل الرقم 80044444

التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدويل:

info@mofaic.gov.ae :الربيد االلكرتوين

 صندوق الربيد: 1 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة  التواصل 

االجتامعي: @UAEMOFAIC  )االنستغرام، تويرت، فيسبوك، يوتيوب(

1

2

3

4
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خدمات املواطنني يف الخـــــارج

تصديــــــق  املستندات

خدمة البطاقات - دبلوماسية، 

قنصلية، املنظامت الدولية، خاصة

خدمة جوازات سفر دبلوماسـي، 

مهمـة وخاصــة

قامئـة خدمات وزارة الخارجيـة 

والتعــاون الدولــي الذكيـــــة

1

3

2

4



خدمات

 املواطنني يف الخارج

1

خدمة تواجدي1

إصدار وثيقة عودة2

خط الطوارئ3
8
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خدمــة تقدمهــا وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي لمواطني دولة 
اإلمــارات والتــي تســهل عمليــة التواصل معهم في حاالت األزمات 

والطوارئ بهدف مســاعدتهم وتنســيق عودتهم للدولة.

اإلجراءات: رحلة املتعامل

تسجيل الدخول على إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي عن طريق الهوية الرقمية 

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

استالم رسالة نصية ورسالة
 إلكترونية بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي

خدمة تواجدي
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خدمة تواجدي

مجانيــــةفرعيةإجرائيــــــة

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

ال يوجــــــــد 5 دقائق إلضافة
 تفاصيل الرحلة

أفراد: 
مواطني اإلمارات العربية المتحدة

الفئات المستهدفة للمتعاملين

السالمة والعدل 
والمؤسسات القوية

أهداف التنميـــة المستدامة

أن يكون من مواطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشروط واألحكام

الوثائـق المطلوبةالوقت الالزم للحصول على الخدمة تسجيـل المستخدم

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـةنـــــــوع الخدمـة

قنوات التقديم  على الخدمة
www.mofaic.gov.ae الموقع االلكتروني

UAEMOFAIC :التطبيق الذكي
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إصــــدار وثيقــة عــودة إلكترونية لمواطنــي دولة اإلماراتي المتواجدين 
في الخارج فــــي حــــال تعرضهــــم لحــــاالت طارئــــة مثل فقــــدان أو تلــف 

أو انتهــــاء جــــواز الســــفر العــــادي أو للمواليد الجدد

اإلجراءات: رحلة املتعامل

تسجيل الدخول على إحدى القنوات الذكية لوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي عن طريق الهوية الرقمية 

التقديم على الخدمة الكترونيًا 
وإرفاق الوثائق المطلوبة

استالم وثيقة العودة
 عبر البريد اإللكتروني

إصدار وثيقة عودة



رئيسيـــة

نـــــــوع الخدمـة

إجرائيــــة

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـة

السالمة والعدل والمؤسسات القوية

أهداف التنميـــة المستدامة

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الوثائـق المطلوبة

رابط 
التسجيل

تسجيـل المستخدم

يوجد دليل المستخدم 
فـــي بطاقـة الخدمـة
 في القنــوات الذكيـة

دليل المستخدم

 30
دقيقة

الوقت الالزم للحصول على الخدمة

الشروط واألحكام

- أن يكون المتقدم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة
- تعبئة الطلب بطريقة صحيحة

- إرفاق كافة المستندات المطلوبة

أفراد: مواطني اإلمارات العربية  المتحدة

إصدار وثيقة عودة

مجانيــــة

صـــورة

شخصية

 رسالة خطية بسبب 

تلــــف الجـــــــواز

2

3

صورة عن جواز

السفر التالـف 
1

تلف جواز السفر العادي

3

2

1

صـورة عـن محضــر 

فقدان جواز السفر

صــــورة

شخصية

صورة عـن جـواز 

السفر املفقود

فقدان جواز السفر العادي

 صورة عن عقد الزواج )مصدقة من وزارة 

خارجية بلد املقر وبعثة الدولة يف الخارج(
صورة خالصة2

القيد كاملة
5

صورة جواز

سفــر األب
4

صورة جواز 

سفــر األم
3

صورة عن شهادة ميالد الطفل مصدقة من1

وزارة خارجية بلد املقر وبعثة الدولة يف الخارج

صورة عن جواز 

السفر املنتهي

صـــورة 

شخصية

1

2

 انتهاء جواز السفر العادي

expired

12
 املواليــــــــد الجـــــــــدد



خــط طــوارئ لالســتجابة للبالغات الطارئــة الخاصة بمواطني الدولة 
فــي الخــارج حيــث يتــم التعامل مع البالغ من خالل منظومة اســتجابة 

مصممــة لتقديــم الدعــم وفق أعلى المعايير.

اإلجراءات: رحلة املتعامل

التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون
الدولي على الرقم 0097180024

فتح بالغ طارئ

تواصل البعثة مع المواطن
لتقديم الدعم المطلوب 

خط الطوارئ
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خط الطوارئ

مجانيــــةفرعيةرئيسيـــة

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

ال يوجــــــــد فوريـــــــة

أفراد: مواطني
اإلمارات العربية المتحدة

الفئات المستهدفة للمتعاملين

السالمة والعدل 
والمؤسسات القوية

أهداف التنميـــة المستدامة

أن يكون من مواطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الشروط واألحكام

الوثائـق المطلوبةالوقت الالزم للحصول على الخدمة تسجيـل المستخدم

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـةنـــــــوع الخدمـة

قنوات التقديم على الخدمة14
0097180024 



تصديق 

األوراق الرسمية 

والشهادات 

والفواتري التجارية

2

15



يعتبــر التصديــق إجــراء يفيــد بصحــة الختم والتوقيع على الوثيقة أو المســتند 
ســواء الصادر من الدولة أو من خارجها. تشــمل خدمة التصديقات التي 
تقدمهــا الــوزارة داخــل الدولة وخارجها من قبل الســفارات والقنصليات 

التصديق على المســتندات الصادرة من داخل الدولة وخارجها من مســتندات 
أحوال شــخصية ومســتندات تجارية

اإلجراءات: رحلة املتعامل

تصديق األوراق الرسمية والشهادات 
والفواتير التجارية

تسجيل الدخول: 
 لألفراد: من خالل الهوية الرقمية

 للشركات: إنشاء حساب مستخدم في موقع الوزارة

تقديم الطلب

دفع الرسوم

تسليم واستالم المستندات للتصديق:
داخل الدولة: من خالل خدمة التوصيل

خارج الدولة: التواصل مع البعثة للتأكد 
من اإلجراءات المتبعة في بلد لمقر

16



تصديق األوراق الرسمية والشهادات والفواتير التجارية

رئيسيـــة

نـــــــوع الخدمـة

إجرائيــــة

تصنيـف الخدمـة

دليــــــــــــــــــل 
التصديقات

رســـوم الخدمــة

عقد الشراكات
 لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الوثائـق المطلوبة

- المستند األصلي باللغة العربية أو 
اإلنجليزية )أو مترجم بترجمة قانونية( 

- المستندات االلكترونية أو 
المستندات المعتمدة الكترونيًا 
التي تحتوي على رمز االستجابة 

السريعة

https://www.mofaic. 
gov.ae/Account/

Login?returnUrl=%2Far-ae%
2FServices%2FForms%2Fa

ttestation

تسجيـل المستخدم

يوجد دليل المستخدم 
فـــي بطاقـة الخدمـة
 في القنــوات الذكيـة

دليل المستخدم

3-5 دقائق لتعبئة المعلومات 
في الموقع االلكتروني أو التطبيق الذكي

1-3 أيام عمل: خدمة التوص
يل داخل الدولة

الوقت الالزم للحصول على الخدمة

الشروط واألحكام

 التعهد بصحة المعلومات المذكورة، وفي حال عدم صحة 
أي  منها يتحمل المتعامل المساءلة القانونية  يرجى العلم أنه لن ينظر 

في الطلب في حال عدم تعبئته بطريقة صحيحة  في حال عدم وجود 
بعثة لإلمارات العربية المتحدة لدى الدولة التي تتواجد بها، يرجى التكرم 

بالتواصل مع الوزارة عن طريق مركز االتصال أو صفحة اتصل بنا عبر 
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/Contact-Us  :الرابط

- البعثات األجنبية في الدولة
- جهــــــــات حكوميــــــــــة
- أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد
- شركــــــــــات خاصــــــــــة

17  www.mofaic.gov.ae :الموقع اإللكتروني 
 UAE MOFAIC :تطبيق الذكي 

 سفارات وقنصليات دولة اإلمارات في الخارج
 أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين: التواصل على الرقم 97180044444+

 تقبل طلبات تصديق شهادة الوفاة عبر االتصال على الرقم 97180044444+



خدمــة البطاقــــات  

دبلوماسيــة قنصلية، 

املنظامت الدولية، خاصة

3

إصدار بطاقة دبلوماسية، قنصلية  المنظمات الدولية، خاصة1

تجديد بطاقة دبلوماسية، قنصلية المنظمات الدولية، خاصة2

إلغاء بطاقة دبلوماسية  قنصلية، المنظمات الدولية، خاصة3

طلب بدل فاقد أو تالف لبطاقة دبلوماسية قنصلية، المنظمات الدوليـة، خاصـة4 18



طلــــب إصــــدار البطاقــــة )دبلوماسية، قنصلية، المنظمات الدولية، خاصة( 
وهي تعتبــــر بمثابــــة إقامــــة لحاملهــــا، ويجــــب إبرازهــــا فــي مطـارات الدولـة 
عنـــد الوصـــول والمغـــادرة، كمـــا يتوجـــب علـى البعثـــة إعادتهـا إلـى الـوزارة 

عنــــد المغــــادرة النهائيــة للدولــة.

اإلجراءات: رحلة املتعامل

إصدار بطاقة دبلوماسية، قنصلية
 المنظمات الدولية، خاصة

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.

اختيار الخدمة المطلوبة الخاصة بإصدار بطاقات )دبلوماسية، 
قنصلية، المنظمات الدولية، خاصة( والضغط على بدء الخدمة 

لتعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بنجاح 
العملية مع بيان الرقم المرجعي.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني بأن 
البطاقة جاهزة، استالم اشعار بالبريد 

االلكتروني والرسالة النصية القصيرة بأن 
البطاقة جاهزة لالستالم

19



إصدار بطاقة دبلوماسية، قنصلية
 المنظمات الدولية، خاصة

رئيسيـــة

نـــــــوع الخدمـة

إجرائيــــة

تصنيـف الخدمـة

مجانيــــة

رســـوم الخدمــة

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

الشروط واألحكام

الفئات المستهدفة للمتعاملين

العاملين في البعثات المعتمدة الدولة 
وعوائلهم والمنظمات الدولية

الوثائـق المطلوبة

- مذكرة رسمية مختومة وموقعة من 
البعثة المعتمدة لدى الدولة.

- صورة شخصية حديثة بحجم 
6/4 مع خلفية بيضاء.

- نسخة ملونة من جواز السفر، ومدة صالحية الجواز ال 
تقل عن 6 أشهر من تاريخ االنتهاء.

- نسخة من التأشيرة إن وجدت

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

تسجيـل المستخدم

يوجد دليل المستخدم 
فـــي بطاقـة الخدمـة
 في القنــوات الذكيـة

دليل المستخدم

15 يوم 
عمــــــــــل

الوقت الالزم للحصول على الخدمة

إصدار 
بطاقة 

دبلوماسية

- تعبئة البيانات بطريقة صحيحة
- 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

قنوات التقديم  على الخدمة20
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تســمح هــذه الخدمــة البعثــات األجنبيــة إلى تقديم طلــب تجديد بطاقة هوية 
دبلوماســية وقنصليــة ومنظمــات دوليــة وخاصة للموظفيــن العاملين لديها 
وعائالتهــم، عــن طريــق موقــع وزارة الخارجية والتعــاون الدولي، ويتم التجديد 

قبــل موعــد انتهــاء البطاقــة بمدة 3 أشــهر على األقل )90 يوم( 

اإلجراءات: رحلة املتعامل

الدخول إلى موقع الوزارة
 أو التطبيق الذكي.

اختيار خدمات البعثات األجنبية ومن ثم اختيار خدمة 
التجديد حسب نوع البطاقة.

تعبئة الحقول وارفاق
المستندات المطلوبة.

استالم البعثة الرقم المرجع على البريد اإللكتروني 
رسالة نصية على الهاتف المتحرك.

بعد االنتهاء من إجراء البطاقة تستلم 
البعثة رسالة بالبريد االلكتروني بأن 

البطاقة جاهزة، وسيتم إرسالها
لكم عبر البريد.

تجديد بطاقة دبلوماسية، قنصلية
المنظمات الدولية، خاصة
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تجديد بطاقة دبلوماسية، قنصلية
المنظمات الدولية، خاصة

رئيسيـــة

نـــــــوع الخدمـة

إجرائيــــة

تصنيـف الخدمـة

مجانيــــة

رســـوم الخدمــة

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

- يجب تسليم البطاقة السابقة إلدارة شؤون الدبلوماسيين.

- يجب أن يكون حامل البطاقة داخل الدولة أثناء التجديد.

الشروط واألحكام

الفئات المستهدفة للمتعاملين

العاملين في البعثات المعتمدة الدولة وعوائلهم 
والمنظمات الدولية

الوثائـق المطلوبة

- مذكرة رسمية مختومة وموقعة من 
البعثة المعتمدة لدى الدولة.

- صورة شخصية حديثة بحجم 
6/4 مع خلفية بيضاء.

- نسخة ملونة من جواز السفر، ومدة صالحية الجواز ال 
تقل عن 6 أشهر من تاريخ االنتهاء.

- نسخة من بطاقة الهوية الصادرة من وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

تسجيـل المستخدم

يوجد دليل المستخدم 
فـــي بطاقـة الخدمـة
 في القنــوات الذكيـة

دليل المستخدم

15 يوم 
عمــــــــــل

الوقت الالزم للحصول على الخدمة

تجديد 
بطاقة 

دبلوماسية

قنوات التقديم  على الخدمة22
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تســمح هــذه الخدمــة البعثــات األجنبيــة إلى تقديــم طلب إلغاء بطاقة هوية 
دبلوماســية ومنظمــات دوليــة وخاصــة للموظفيــن العاملين لديها وعائالتهم 
عــن طريــق عــن طريــق موقع وزارة الخارجيــة والتعاون الدولي، ويتم اإللغاء 

فــي حالة المغــادرة النهائية للدولة.

اإلجراءات: رحلة املتعامل

الدخول إلى موقع الوزارة
أو التطبيق الذكي

اختيار خدمات البعثات األجنبية ومن ثم اختيار خدمة إلغاء 
البطاقة حسب نوع البطاقة..

تعبئة الحقول وارفاق
 المستندات المطلوبة.

استالم البعثة
الرقم المرجعي

إعادة البطاقة
إلى الوزارة

إلغاء بطاقة دبلوماسية
 قنصلية، المنظمات الدولية، خاصة
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إلغاء بطاقة دبلوماسية
 قنصلية، المنظمات الدولية، خاصة

رئيسيـــة

نـــــــوع الخدمـة

إجرائيــــة

تصنيـف الخدمـة

مجانيــــة

رســـوم الخدمــة

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الوثائـق المطلوبة

- مذكرة رسمية مختومة وموقعة 
من البعثة المعتمدة لدى الدولة.

- بطاقة الهوية األصلية الصادرة من وزارة
 الخارجية والتعاون الدولي.

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

تسجيـل المستخدم

يوجد دليل المستخدم 
فـــي بطاقـة الخدمـة
 في القنــوات الذكيـة

دليل المستخدم

5 أيــــــام 
عمــــــــــل

الوقت الالزم للحصول على الخدمة

إلغاء بطاقة 
دبلوماسية

- البطاقـــــــة الدبلوماسيـــــة
- البطاقـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة 
- بطاقة المنظمات الدولية
- بطاقــــــــــــــــــة قنصليــــــــــة

الشروط واألحكام

- يجب إعادة البطاقةش األصلية وإرسالها إلدارة 
شؤون الدبلوماسيين، ليتم إلغائها من النظام.

- يجب أن يغادر الموظف خالل 30 يوم من تاريخ إلغاء البطاقة، أو 
يتم تعديل وضعه ونقل إقامته لجهة أخرى في الدولة، ليتجنب دفع 

الغرامات المالية ومخالفته لقوانين اإلقامة في الدولة.
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تســمح هــذه الخدمــة البعثــات األجنبيــة إلى تقديــم طلب إصدار بطاقة هوية 
بــدل فاقــد أو تالــف للهويــات الدبلوماســية ومنظمات دولية والخاصة 
للموظفيــن العامليــن لديهــا وعائالتهــم عــن طريق موقع وزارة الخارجية 

والتعــاون الدولــي، ويتــم إصــدار بــدل للبطاقة في حال فقدان أو ســرقة أو 
تلف بطاقة.

اإلجراءات: رحلة املتعامل

الدخــــول إلــى موقـــــــع
 الوزارة أو التطبيق الذكي.

اختيار خدمات البعثات األجنبية ومن ثم اختيار 
خدمة بدل فاقد أو تالف حسب نوع البطاقة.

تعبئة الحقول وارفاق
المستندات المطلوبة.

استالم البعثة
الرقم المرجعي

طلب بدل فاقد أو تالف لبطاقة دبلوماسية
 قنصليـــــــة، المنظمـــــات الدوليـــــة، خاصــــــة
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طلب بدل فاقد أو تالف لبطاقة دبلوماسية
 قنصليـــــــة، المنظمـــــات الدوليـــــة، خاصــــــة

رئيسيـــة

نـــــــوع الخدمـة

إجرائيــــة

تصنيـف الخدمـة

مجانيــــة

رســـوم الخدمــة

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

- يجب إحضار نسخة من محضــر الشرطـة يفيـد بفقـدان 
بطاقــــة الهويـــة القديمــــــة. 

- تسليم الوزارة بطاقة الهوية األصلية المراد استبدالها من 
أجل معامـــالت البـدل التالـف.

الشروط واألحكام

الفئات المستهدفة للمتعاملين

العاملين في البعثات المعتمدة لدى الدولة
 وعوائلهم والمنظمات الدولية

الوثائـق المطلوبة
- مذكرة رسمية مختومة وموقعة من 

البعثة المعتمدة لدى الدولة.

- نسخة من محضر الشرطة
بشأن فقدان البطاقة.

- نسخة من بطاقة الهوية الصادرة من 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

- نسخة من جواز السفر

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

تسجيـل المستخدم

يوجد دليل المستخدم 
فـــي بطاقـة الخدمـة
 في القنــوات الذكيـة

دليل المستخدم

15 يوم 
عمــــــــــل

الوقت الالزم للحصول على الخدمة

طلب بدل فاقد 
أو تالف لبطاقة 

دبلوماسية
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خدمة 

جـوازات سفر دبلومايس

 مهمة وخاصـة

4

خدمة إصدار جوازات سفر دبلوماسي، مهمة وخاصة1

خدمـــة تجديد جوازات سفر دبلوماسي، مهمة وخاصة2

خدمة استبدال جوازات سفر دبلوماســي، مهمـة وخاصــة3

خدمة إلغاء جوازات سفر دبلوماســي، مهمـة وخاصــة4 27



خدمة إصدار وثيقـــة ســـفر رســـمية يتـم 
منحهـــا للفئــة المســتهدفة بقصـــد تســــهيل أدائهــــم لمجموعـــة مـــن األعمــــال 
الهامــــة التــــي تخــــدم مصالـــح الدولــــة، ويحمــــل معـــه بعــــض االمتيــــازات التــي 

تســــهل لحاملــــه األمــــور والمعامــــالت وســــهولة التنقــــل والترحــــال

اإلجراءات: رحلة املتعامل

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 بالجوازات 
الدبلوماسية والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 

تقديم الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني
بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني
بجاهزية الجواز للتسليم.

خدمة إصدار جوازات سفر 
دبلوماسي، مهمة وخاصة
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خدمة إصدار جوازات سفر 
دبلوماسي، مهمة وخاصة

مجانيــــةإجرائيــــةرئيسيـــة

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

- كتاب خطي من الجهة 
- صـــــورة شخصيــــــة.

يومـــــــــي 
عمـــــــــــــل

إصدار 
جوازات سفر

بناء على القرار الوزاري رقم )100-1( لسنة 2021 في شأن 
تعديل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه، 

باإلضافة للمكاتب الخاصة لألسر الحاكمة.

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

كل من تنطبق عليه شروط االستحقاق بناء على القرار 
الوزاري رقم )100-1( لسنة 2021 في شأن تعديل نظام 

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه

الشروط واألحكام

الوثائـق المطلوبةالوقت الالزم للحصول على الخدمة تسجيـل المستخدم

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـةنـــــــوع الخدمـة

قنوات التقديم  على الخدمة
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خدمــة إعــادة إصــدار وثيقـــة ســـفر رســـمية التــي تــم منحهـــا للفئــة المســتهدفة 
بقصـــد تســــهيل أدائهــــم لمجموعـــة مـــن األعمــــال الهامــــة التــــي تخــدم مصالـح 
الدولــــة، ويحمــــل معـــه بعــــض االمتيــــازات التــــي تســــهل لحاملــــه األمــــور 

والمعامــــالت وســــهولة التنقــــل والترحــــال

اإلجراءات: رحلة املتعامل

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 بالجوازات 
الدبلوماسية والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 

تقديم الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني 
بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي.

نموذج تقديم الخدمة وإضافة 
المرفقات المطلوبة.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني
بجاهزية الجواز للتسليم.

خدمـــة تجديد جوازات سفر 
دبلوماسي، مهمة وخاصة
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خدمـــة تجديد جوازات سفر 
دبلوماسي، مهمة وخاصة

مجانيــــةإجرائيــــةرئيسيـــة

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

- كتاب خطي من الجهة 
- صـــــورة شخصيــــــة.

يومـــــــــي 
عمـــــــــــــل

تجديد 
جوازات سفر

بناء على القرار الوزاري رقم ) 100-1 ( لسنة 2021 في شأن 
تعديل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه، 

باإلضافة للمكاتب الخاصة لألسر الحاكمة.

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

كل من تنطبق عليه شروط االستحقاق  بناء على 
القرار الوزاري رقم ) 100-1 ( لسنة 2021 في شأن تعديل 

نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه

الشروط واألحكام

الوثائـق المطلوبةالوقت الالزم للحصول على الخدمة تسجيـل المستخدم

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـةنـــــــوع الخدمـة

قنوات التقديم  على الخدمة
www.mofaic.gov.ae الموقع االلكتروني

UAEMOFAIC :التطبيق الذكي
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خدمــة اســتبدال وثيقـــة ســـفر رســـمية التــي تــم منحهـــا للفئــة المســتهدفة 
بقصـــد تســــهيل أدائهــــم لمجموعـــة مـــن األعمــــال الهامــــة التــــي تخــدم مصالـح 
الدولــــة، ويحمــــل معـــه بعــــض االمتيــــازات التــــي تســــهل لحاملــــه األمــــور 

والمعامــــالت وســــهولة التنقــــل والترحــــال ألســباب معينــة

اإلجراءات: رحلة املتعامل

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 بالجوازات 
الدبلوماسية والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 

تقديم الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني 
بنجاح العملية مع بيان الرقم المرجعي.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني
بجاهزية الجواز للتسليم.

خدمة استبدال جوازات سفر 
دبلوماســي، مهمـة وخاصــة
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خدمة استبدال جوازات سفر 
دبلوماســي، مهمـة وخاصــة

مجانيــــةإجرائيــــةرئيسيـــة

يتـــــم منــــــح الجهــــــــــة 
حساب خاص لها ليتـم 
استخدامه في الخدمة

- كتاب خطي من الجهة 
- صـــــورة شخصيــــــة.

يومـــــــــي 
عمـــــــــــــل

استبدال 
جوازات سفر

بناء على القرار الوزاري رقم ) 100-1 ( لسنة 2021 في شأن 
تعديل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه، 

باإلضافة للمكاتب الخاصة لألسر الحاكمة.

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

كل من تنطبق عليه شروط االستحقاق بناء على القرار 
الوزاري رقم ) 100-1 ( لسنة 2021 في شأن تعديل نظام 

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه

الشروط واألحكام

الوثائـق المطلوبةالوقت الالزم للحصول على الخدمة تسجيـل المستخدم

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـةنـــــــوع الخدمـة

قنوات التقديم  على الخدمة
www.mofaic.gov.ae الموقع االلكتروني

UAEMOFAIC :التطبيق الذكي

33



خدمــة إلغــاء وثيقـــة ســـفر رســـمية التــي  تــم منحهـــا للفئــة المســتهدفة بقصـــد 
تســهيل أدائهــم لمجموعـة مـن األعمــال الهامــة التــي تخــدم مصالـح الدولــة، 
التــــي تســــهل لحاملــــه األمــــور  ويحمــــل معـــه بعــــض وخاصــة االمتيــــازات 

والمعامــــالت وســــهولة التنقــــل والترحــــال

اإلجراءات: رحلة املتعامل

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 بالجوازات 
الدبلوماسية والضغط على بدء الخدمة لمأل نموذج 

تقديم الخدمة وإضافة المرفقات المطلوبة.

استالم رسالة بالبريد االلكتروني  بنجاح 
العملية مع بيان الرقم المرجعي.

خدمـــة إلغاء جوازات سفر 
دبلوماسي، مهمة وخاصة
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خدمـــة إلغاء جوازات سفر 
دبلوماسي، مهمة وخاصة

مجانيــــةإجرائيــــةرئيسيـــة

الموقع الرسمــي 
لــوزارة الخارجيـــــة 
والتعاون الدولي

- كتاب خطي من الجهة 
- صـــــورة شخصيــــــة.

خــــــــــــــــــالل 
نفس اليوم

إلغاء 
جوازات سفر

بناء على القرار الوزاري رقم  ) 100-1 ( لسنة 2021 في 
شأن تعديل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة 

ولمهمه، باإلضافة للمكاتب الخاصة لألسر الحاكمة.

الفئات المستهدفة للمتعاملين

الهدف 17:
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

أهداف التنميـــة المستدامة

كل من تنطبق عليه شروط  االستحقاق بناء على القرار 
الوزاري رقم ) 100-1 ( لسنة 2021 في شأن تعديل نظام 

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمه 

الشروط واألحكام

الوثائـق المطلوبةالوقت الالزم للحصول على الخدمة تسجيـل المستخدم

رســـوم الخدمــةتصنيـف الخدمـةنـــــــوع الخدمـة

قنوات التقديم  على الخدمة
www.mofaic.gov.ae الموقع االلكتروني

UAEMOFAIC :التطبيق الذكي


