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دليل املستخدم لخدمة
شهادة ملن يهمه األمرللنزيل وذويه

في حال لم يسبق لك التسجيل اضغط على زر
"مستخدم جديد" لتظهر لك الصفحة التالية
سوف تقوم بتسجيل حساب جديد عن طريق
إنشاء حساب بالهوية الرقمية أو عن طريق
استخدام رقم الهوية اإلماراتية الخاصة بك
للوصول إلى الخدمة قم بتسجيل الدخول في املوقع اإللكتروني في حال سبق
لك التسجيل في املوقع اإللكتروني أو لديك حساب على MOI
اضغط على "تسجيل الدخول" لتظهر لك الشاشة التالية
يمكنك أيضا تسجيل الدخول عبرالهوية الرقمية

في قائمة الخدمات اضغط على زر " الخدمات املجتمعية"
سوف تظهر لك خدمة "شهادة ملن يهمه األمر للنزيل وذويه

لوضع الخدمة في قائمة املفضلة

لبدء الخدمة

لالطالع على بطاقة وصف الخدمة

مراحل التقديم على الخدمة

إذا كان النزيل هو من يرغب في تقديم طلب شهادة ملن
يهمه األمر اختر"نزيل"
قم بإدخال رقم الهوية اإلماراتية الخاصة بالنزيل
سوف تظهر لك بياناتك كما هو موضح بالصورة أدناه
قم بإدخال الرقم املوحد الخاص بالنزيل ثم اختيار
الجهة الطالبة للشهادة

عند االنتهاء من تعبئة الطلب الخاص بك يمكنك
الضغط على زرإرسال إلرساله للجهة املسؤولة أو
يمكنك حفظه كمسودة إلى وقت آخر أو إعادة تعيين
إلعادة تعبئة الطلب

إذا كان أحد من ذوي النزيل من يرغب في تقديم طلب شهادة
ملن يهمه األمر اختر"ذوي النزيل"
قم بإدخال رقم الهوية اإلماراتية الخاصة بك
سوف تظهر لك بياناتك كما هو موضح بالصورة أدناه

قم بإدخال بيانات النزيل إما باختيار رقم الهوية أو الرقم املوحد
أيضا يجب عليك إدخال الرقم املوحد الخاص بالنزيل واختيار
صلة القرابة بالنزيل

اخترالجهة الطالبة للشهادة
عند االنتهاء من تعبئة الطلب الخاص بك يمكنك
الضغط على زرإرسال إلرساله للجهة املسؤولة أو
يمكنك حفظه كمسودة إلى وقت آخر أو إعادة
تعيين إلعادة تعبئة الطلب

سوف تظهر لك شاشة التقييم بعد إرسال الطلب الخاص بك

بعد التقييم سوف يظهر لك رقم معاملتك كما هو ظاهرفي الصورة

سوف يتم اخطارك عن طريق الرسائل النصية عبرهاتفك ،والبريد اإللكتروني وأيضا
عن طريق اشعارات في صفحة سجل املعامالت من خالل املوقع اإللكتروني الخاص
بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة

