
 
 األسئلة المتكررة –مبروك ما ياك 

 األسئلة عامة

 ؟مبروك ما ياك خدمةما هي 
  يارة واحدة بز ادناه المذكورةيتم عن طريقها انجاز الخدمات  ،الجددالمواطنين تقدم للمواليد الكترونية هي خدمة

 :مترابطةمن خالل خدمات زيارات  7من أصل 
 إصدار شهادة الميالد. 
  خالصة القيدإضافة المولود في. 
 تسجيل المولود في السجل السكاني. 
 سفرإصدار جواز ال. 
  هويةبطاقة الإصدار. 

 ؟ما هي شروط التقديم للخدمة
 طلب الخدمة يجب على األب تقديم. 
  خالصة القيديجب أن يكون االب من مواطنين اإلمارات وأن تكون الزوجة مضافة في. 
 الخدمة هذه حدى المستشفيات التي تقدمان تتم الوالدة في إ يجب. (L i nk) 
  مسبقا   في الدخول الذكياألب تسجيل يجب. 
  المستشفىفي التالية عند فتح الملف  المستنداتتوفير يجب. 

 سارية المفعول لوالدينل الهوية االماراتية. 
 خالصة القيد. 
  (اول مولودفي حال )عقد الزواج. 

 ؟على الخدمةالتقديم  فترةما هي 
  أشهر من تاريخ الوالدة 3أول خالل. 

 ؟الخدمةما هي القنوات المتاحة لتقديم 
  الموقع اإللكتروني  من خالليمكنك أن تقدم على الخدمةs er v i c es . gov er nment . ae\\ht t ps :.  
  لجميع المستشفيات الخاصة في دبي 1خدمات. 

 مبروك ما ياك؟ خدمةهل يمكنني إلغاء طلب 
  تتم عملية الدفعنعم، إذا لم. 

https://services.government.ae/


 من هي المستشفيات المشاركة؟
 اسم اإلمارة المستشفيات

 مستشفى المفرق

 أبوظبي

 مستشفى الواحة
 مستشفى برجيل

 مستشفى الكورنيش
 مستشفى دانة االمارات

 مستشفى غياثي 
 مستشفى الواحة
 مستشفى الرويس
 مستشفى التوام

 مستشفى المركز الطبى الجديد التخصصي ذم م
 مستشفي مدينة زايد

 مستشفى دبي

 دبي

 مستشفى حتا
المستشفيات الخاصة في دبي، يمكن التقديم على للوالدات في 

الموجود في أبراج االمارات،  "1مركز خدمات "الخدمة من خالل 
 شارع الشيخ زايد

 المستشفى األمريكي
 مستشفى مدكير

 مستشفى القرهود الخاص
 مستشفى ذا سيتي

 مستشفى الدكتور سليمان الحبيب
 مستشفى اإلمارات التخصصي

 ويلكير مستشفى
 مستشفى برايم

 المستشفى الدولي الحديث
 مستشفى السعودي األلماني

 مستشفى ميديور
 مركز أن أم سي الطبي
 مستشفى القاسمي

 الشارقة
 مستشفى خورفكان

 مستشفى الجامعة بالشارقة
 مستشفى الزهرة



 مستشفي كلباء
 أم القيوين مستشفى الشيخ خليفة العام

 رأس الخيمة عبدهللا بن عمرانمستشفى 
 عجمان الشيخ خليفة الطبي
 الفجيرة مستشفي الفجيرة

 
 ؟الخدمةمن الجهات المشاركة في 

يم وزارة الصحة، الهية االتحادية للهوية والجنسية، هيئة الصحة في أبو ظبي، هيئة الصحة في دبي، هيئة تنظ
 .األنظمة االلكترونية والمعلومات وحكومة دبي الذكيةاالتصاالت، وزارة المالية، بريد االمارات، مركز 

 وابة مبروك ما ياكبباالسئلة المتعلقة 

  الخدمةكيف يمكنني الدخول لموقع 
   يمكنك الدخول عن طريق حسابك في الدخول الذكي اذا كنت مسجال. 

 ما هي المعلومات المطلوبة للتقديم؟
 المولودوارفاق صورة  العربية واالنجليزية تينادخال اسم الطفل باللغ. 

 ؟الذي تم اختياره المولودسم إلفي البوابة  القواعد اإلرشاديةما هي 
 إدخال اإلسم األول فقط عليك. 
 أن ال يحتوي اإلسم على رموز خاصة. 
  حرف 15أن ال يكون اإلسم مكون من أكثر من. 
  باللغةالمدخل لإلسم  ا  حرفيمطابق اإلنجليزية باللغة  المدخل مأن يكون اإلسيجب. 
 قد يتم اقتراح هجاء االسم باللغة اإلنجليزية لبعض األسماء الشائعة للتوجيه. 

 .المولودمستندات عند طباعة  بشكل تلقائي المولودسوف يتم إضافة إسم األب و العائلة إلسم   *

 ؟لصورة المطلوب رفعها في البوابةالقواعد اإلرشادية لما هي 
  باللون األبيض فقطالصورة أن تكون خلفية. 
  و مركز ل واضحمن االمام بشكالمولود اظهار وجه. 
  إلى األمام وبشكل مستقيمموجه  المولودأن يكون وجه. 
  ةمفتوح عيون المولودتكون أن. 
 ظاهر كليا  و غير مغطى الوجه يجب أن يكون. 
 عدم استخدام محررات الصور. 



  صيغة الملف أن تكونJ PEG  أوJ PG. 
  عالية  جودةأن تكون ذات(300 DPI)  350و بأبعادx 400 pi x el s  .االقل ىعل ((

 ؟المولودألخذ صورة  المثاليةما هي الطريقة 
  و المولودالوضعية ستضمن دعما  لرأس  من لون واحد، هذه مالءة بيضاءعلى  على ظهرهمستلقيا   المولودوضع 

 .ستوفر خلفية بيضاء للصورة
  خلفية بغير اللون األبيض عند أخذ الصورة أو المولودتأكد من عدم وجود أي ظالل على وجه.  

 ماذا يحدث في حالة وجود خطأ في البيانات المدخلة؟
 عليك تحمل أي خطأ في ادخال البيانات المطلوبة. 

 االسئلة المتعلقة بالدخول الذكي

 ؟لماذا احتاج التسجيل في خدمة الدخول الذكي
  من لى مجموعة شخاص المسجلين بالدخول الال تتيحموحدة امنة وهوية إلكترونية توفر خدمة الدخول الذكي

ت متصفح االنترنمن تقدمها جهات حكومية مختلفة، وذلك من خالل الهاتف الذكي أو التي كترونية اإلخدمات ال
 .الجهات الحكومية المشاركة في قائمةبشكل منفصل دون الحاجة للتسجيل ومرة واحدة  الدخول سجيلتوب

 رسميةالوثيقة البطاقة الهوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها  علىخدمة الدخول الذكي  تعتمد
 .معتمدة في الدولة للتحقق من هوية األفرادال

 ؟ما هي خطوات التسجيل في الدخول الذكي
  لمعرفة أماكن  هنا، الرجاء النقر في اإلمارات مختلفةيمكنك التسجيل من خالل االكشاك المتوفرة في مواقع

اجهزة قارئ البصمة مطلوب أيضا )األكشاك، أو من خالل الكمبيوتر الشخصي في حالة توفر قارئ بطاقة الهوية 
 .الرابطاإلجراءات المتوفرة من خالل باتباع  (إذا كان رقم السري غير معروف

 ماذا أعمل في حالة نسيان اسم المستخدم؟
  عدا اسم المستخدم كالبريد اإللكتروني المسجل والمفعل أو رقميمكنك تسجيل الدخول باستخدام عدة خيارات 

ستتمكن من رؤية اسم المستخدم بعد الدخول بنجاح  .رقم الهوية كبدائل السم المستخدم الهاتف المتحرك أو
 .ومن ثم تغييره بالضغط على زر تحديث اسم المستخدم في صفحة التحكمالخاص بك 

 ؟ماذا أعمل في حالة نسيان كلمة السر 
  يمكنك أيضا   .كلمة سر جديدة إلنشاءلدخول الذكي الرئيسية لفي صفحة  'نسيت كلمة السر'اضغط على الرابط 

 .على المساعدة للحصولبالهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت  خدمة العمالءاالتصال ب
  

https://smartpass.government.ae/index-en.html/locations
https://smartpass.government.ae/index-en.html/locations
https://smartpass.government.ae/index-en.html/how_to
https://smartpass.government.ae/index-en.html/how_to


 
 لدفعسئلة المتعلقة بااال

 ؟في الخدمةما هي طرق الدفع المتاحة 
  الدرهم اإللكترونيبطاقة. 
 ئتمانيةاالبطاقة ال. 

 ؟بالكامل الخدمةما هي رسوم 
بالبطاقة اإلجمالي 

 االئتمانية
بالدرهم  اإلجمالي

 االلكتروني
 شهادة الميالد

بطاقة 
 الهوية

جواز 
 السفر

 اإلمارة

247.  أبو ظبي 50 140 50 243 86
268.  دبي 50 140 **70  263 26
258. 06 253   60***  رأس الخيمة 50 140 
258. 06 253   60***  الشارقة 50 140 
258. 06 253   60***  القيوينأم  50 140 
258. 06 253   60***  عجمان 50 140 
258. 06 253   60***  الفجيرة 50 140 

 .االئتمانيةعند استخدام البطاقة  , %2م عند استخدام الدرهم اإللكترونيدراه 3يتم احتساب *
  .درهم 10 ، رسوم اإلبتكاردرهم 10، رسوم المعرفة درهم 50شهادة الميالد  **

 .درهم 5 درهم، رسوم الخدمة الذكية 5رسوم المالك  ،درهم 50شهادة الميالد  ***

ما هي شرعية تحصيل رسوم إضافية مقابل الدفع بواسطة بطاقة الدرهم 
 ماستر كارد؟ /اإللكتروني أو بطاقة فيزا 

  2016لسنة  (4)الرسوم اإلضافية للدفع من خالل منظومة الدرهم االلكتروني معتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 
 :بشأن رسوم الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم االلكتروني كما يلي

 3 درهم للدفع من خالل منظومة الدرهم االلكتروني بواسطة أي من بطاقات الدرهم االلكتروني. 
 3  غير )ماستر /تم الدفع بواسطة أي بطاقة فيزا إذامن إجمالي المبلغ المخصوم من البطاقة    %2+درهم

 .(االلكتروني الدرهم اتبطاق

 ما هي األلية المعتمدة للدفع بواسطة بطاقة الدرهم االلكتروني؟

  ليتمكن المتعامل من استخدام بطاقة الدرهم االلكتروني في دفع رسوم خدمة عبر الموقع االلكتروني يتطلب
Pas"منه الحصول على رمز المرور  s c ode" من خالل أحد القنوات االتية: 

 800663لدرهم االلكتروني على الرقم المجاني االتصال بمركز اتصال ا. 



  الموقع االلكتروني للدرهم االلكترونيwww. edi r hamg2. ae. 
 ياإليداع النقدي التابعة لنظام الدرهم االلكتروني وبنك أبو ظبي الوطنأكشاك أجهزة الصراف اآللي و. 

 مع أنني قمت بعملية الدفع بنجاح الخدمةالحصول على  لم أتلق رسالة التأكيد
  إذا لم تتمكن من الحصول على الجوابياك لالطالع على حالة الخدمة،  مبروك ما خدمةقم بالدخول على موقع ،

 . 023128865 الهيئة االتحادية للهوية والجنسيةقم باالتصال بمركز 
 ؟ما هي مدى سرية وأمان البيانات خالل الدفع اإللكتروني

  االئتمانية مثل  اتلنقل بيانات البطاقلدى بوابة الدرهم اإللكتروني شهادات أمن دولية(PCI  DSS ,  I SO27001). 

 مشاكل او استفسارات متعلقة ببطاقة الدرهم االلكترونيفي حالة مواجهتي 
  لتقديم المساعدة الالزمة 800663يرجى االتصال بمركز الدرهم االلكتروني على الرقم المجاني. 

 بطاقة الدرهم االلكتروني؟ أين تتوفر
  االلكتروني من خالل أي فرع من فروع بنك أبو ظبي الوطنييمكن الحصول على أي من بطاقات الدرهم. 
 شرة كما يمكن الحصول على بطاقة الحاصلة الحمراء أو الزرقاء من خالل أي من مراكز التوزيع المعتمدة والمنت

 .الدولة فيوبريد االمارات  "تسهيل"في جميع مراكز 

 ما هي الطرق المتاحة لتعبئة بطاقة الدرهم األلكتروني؟
 جميع فروع بنك ابوظبي الوطني. 
  الدولة فيجميع مراكز التوزيع المنتشرة. 
  الدرهم اإللكتروني و بنك ابوظبي الوطني لنظامجميع اجهزة االيداع النقدي التابعة. 
  التحويل المباشر من البنوك المشاركة عن طريق الموقع االلكتروني للدرهم االلكتروني من خالل

www. edi r hamg2. ae. 

 الستالمسئلة المتعلقة بااال

 ؟ما هي شروط االستالم
  خالصة القيدحضور األب واحضار. 

 ؟ما هي أماكن االستالم
  مة، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخي، ، دبي(المحلية) في امارة أبوظبيالرئيسة مراكز إدارة الجنسية

 .مكان الوالدةحسب بذلك  ،الفجيرة

 ؟الخدمةمتى سأستلم المستندات من 
  سيتم إشعارك عندما تصبح جميع المستندات جاهزةأيام عمل من التقديم 10خالل ،. 

https://www.edirhamg2.ae/
http://www.edirhamg2.ae/


 ؟لالستالمالمستندات كيف سيتم اعالمي باالنتهاء من الخدمة وجاهزية 
 تكون المستندات جاهزةما سيتم ارسال رسالة نصية الى رقم الهاتف الذي تم تزويده في المستشفى عند. 

من إمارة أخرى غير اإلمارة التي تمت الوالدة  المستنداتهل يمكنني استالم 
 ؟فيها

 يجب استالم المستندات من اإلمارة التي تمت الوالدة فيها. 
 

 شهادات الميالداالسئلة المتعلقة ب

 ؟ما هي اللغة التي سيتم اصدار شهادة الميالد
  باللغة العربيةسيتم اصدار شهادة الميالد. 

 ؟ما هو عدد نسخ شهادات الميالد التي سيتم اصدارها
 نسخة واحدة. 

 أن سيكون مكان اصدار شهادة الميالد؟

 في نفس االمارة التي تمت فيها الوالدة. 

 كيف سيتم اعتماد أسماء الوالدين في شهادة الميالد؟
 الوالدين حسب جواز السفر اءسيتم اعتماد اسم. 

 الشهادة باللغة اإلنجليزية؟هل يمكن اصدار 

  كن وفي حال رغبه المتعامل في إصدارها باللغة اإلنجليزية عليه التوجه الي األما، الخدمةال يمكن من خالل
 :المذكورة أدناه للترجمة واالعتماد

 هيئة الصحة أبوظبي وجميع افرع البلديات :أبوظبي. 
 الطب الوقائي في البراحة :دبي. 
 الوقائيمركز الطب  :الشارقة. 
 مركز الطب الوقائي :عجمان. 
 قسم الطب الوقائي :ام القيوين. 
 مركز الطب الوقائي :رأس الخيمة. 
 مركز الطب الوقائي :الفجيرة. 

 

  



 يمكن تقديم طلب تعديل بيانات شهادة الميالد؟  كيف
 هيئة الصحة مع المستندات المطلوبةقم بزيارة  :أبوظبي. 
 نفس مستشفى الوالده مع احضار شهادة الميالد األصل مع تعهد االب بعدم استخدام شهادة  قم بزيارة :دبي

المحكمة بتعديل االسم  داهسفر المولود يجب احضار اشوفي حالة اصدار جواز  –الميالد في أي اجراء رسمي 
 .(المواطنين)
 لميالدالطب الوقائي الذي أصدر شهادة ا قم بزيارة قسم :الفجيرة /رأس الخيمة  / أم القيوين / عجمان / الشارقة. 

 .يجب تقديم شهادة الميالد األصلية وجواز السفر األصلي ورسالة من المحكمة
  يجب تقديم خطاب من المحكمة لطلب خالصة القيدفي حالة إصدار جواز سفر للطفل وإضافة الطفل إلى ،

 .التعديل

 ؟(البدل فاقد)ين يمكن اصدار شهادة الميالد أ
 وجميع افرع البلدياتأبوظبي هيئة الصحة  :أبوظبي. 
 إذا كان الشخص من مواليد مستشفى دبي او راشد او لطيفه او مستشفى حتا فيمكن اإلصدار من نفس  :دبي

إذا كان في مستشفى  .إذا كان من مواليد مستشفى ال مكتوم فيتم اإلصدار من مستشفى دبي .المستشفى
  .يكون االجراء من خالل وزاره الصحة هغيراو او في المنزل  ىخاص او عيادة خاصة اخر

  قسم الطب الوقائي الذي صدرت منه شهادة الميالد :الفجيرة /رأس الخيمة  /أم القيوين  /عجمان  /الشارقة. 

 ؟(بدل فاقد)ما هي األوراق المطلوبة إلصدار شهادة الميالد 
 جواز سفر االب واالم ةصور. 
 المتعامل ةهوي. 
 الزواج مصدق ومعتمد عقد. 
 للمواطنين خالصة القيد. 
 رسالة من الشرطة. 

 هوية بطاقة الاالسئلة المتعلقة ب

 ؟بطاقة الهويةفي أسم المولود  كيف سيتم اعتماد
  حسب جواز السفر المولودسيتم اعتماد اسم. 

 هل يتطلب اجراء البصمات للمواليد الجدد؟
 ال. 



خطأ في بيانات بطاقة الهوية المستلمة ما هو االجراء المتبع في حال اكتشاف 
.االسم، تاريخ الميالد، الجنسية، الخ)  ؟(.
 لهوية ايوم من تاريخ استالم بطاقة  60 خالل والجنسية زيارة أقرب مركز رئيسي تابع لهيئة االمارات للهويةقم ب

ركز مإلصدار بطاقة من  (ة، بطاقة الهويخالصة القيدجواز السفر االصلي، )االصلية  المستنداتمع ضرورة احضار 
 .الهيئة بشكل مجاني

 ماهي مدة صالحية بطاقة الهوية؟

  5 سنوات. 

 جواز السفرو خالصة القيدباألسئلة المتعلقة 

 ؟خالصة القيدمولود جديد في الإضافة م تيسمتى 
  المستنداتستالم عند زيارة مراكز إدارة الجنسية إل خالصة القيدسيتم إضافة المولود الجديد في. 

 ؟خالصة القيدأين ستتم إضافة المولود جديد في 
 سيتم إضافة في مركز إدارة الجنسية لنفس االمارة التي تمت فيها الوالدة. 

 ن سيكون مكان اصدار جواز السفر؟يأ
  خالصة القيدحسب مكان اصدار. 

 كيف سيتم اعتماد أسم المولود في جواز السفر؟

  الهيئة االتحادية للهوية والجنسية اإلجراءات المتخذ بها فيسيتم اعتماد اسم المولود حسب. 

 جواز السفر؟ اصدارال يتم فيها استكمال تنفيذ خدمة  يما هي الحاالت الت
  ت خلفية بيضاء، بدون نظارات، الوجه بشكل مستقيم، عدم استخدام محررا)الصورة الشخصية غير مطابقة للشروط

 .(الصور
 


