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صفحة 3من 66

 1المقدمة
يعتبر دليل مستخدمي موقع الدخول الذكي مصدرا للمعلومات التي تهم املستخدم وتساعده في فهم واستيعاب عملية التسجيل في خدمة الدخول الذكي
تسمح خدمة الدخول الذكي للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الحكومية لدولة اإلمارات العربية املتحدة باستخدام حساب موحد .يحتاج املستخدمون فقط
إلى املصادقة ملرة واحدة للوصول للعديد من خدمات الحكومة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت .كما و توفر الكثير من الوقت والجهد على الجهات الحكومية بما
يخص تعريف املتعاملين ،باإلضافة إلى التعرف على صاحب املعاملة بطريقة ذكية والحصول على بياناته املدنية األساسية من دون الحاجة إلى سؤاله عنها كل
مرة ،فضال عن التقليل من نسيان املتعامل السم املستخدم وكلمة املرور لكل موقع الكتروني  ،حيث باستطاعته الدخول مره واحده باستخدام ملف مستخدم
واحد،

 2طريقة التسجيل في خدمة الدخول الذكي
هنالك نوعان من التسجيل في خدمة الدخول الذكي:
-

تسجيل مواطن/مقيم املخصص لحاملي بطاقة هوية االمارات .هذا التسجيل يتطلب من املستخدم مسح بطاقة هوية االمارات الكترونيا اثناء عملية التسجيل.

-

تسجيل زائر/دولي املخصص لغير حاملي بطاقة هوية االمارات.

التسجيل كمواطن/مقيم
متطلبات التسجيل كمواطن/مقيم
الدخول الذكي يقدم نوعين من التسجيل كمواطن/مقيم:

التسجيل عبر اكشاك التسجيل
من اجل تسجيل حساب مواطن/مقيم يجب عليك زيارة احد اكشاك التسجيل املتوفرة في دولة االمارات في .
مالحظة :هذا التسجيل يتطلب الهوية االماراتية ورقم هاتف متحرك محلى في دولة االمارات صادر من أحد املشغلين املحليين.

التسجيل باستخدام حاسوب شخصي
إذا أردت التسجيل كمواطن/مقيم في خدمة الدخول الذكي باستخدام جهازك الشخص ي ،عليك أن تتأكد أوال من توفر اآلتي:
•

رقم هاتف متحرك مفعل بشريحة  SIMصادرة من دولة االمارات.

•

بطاقة هوية اإلمارات.

صفحة 4من 66

o

حاسوب شخص ي:
متصل باإلنترنت.

o

متصل بجهاز قارئ بطاقة الهوية اإلماراتية ( Sagem Morpho MSO 1350هو قارئ البطاقات املدعوم للمصادقة باستخدام بصمة

•

اإلصبع أو تعيين الرقم السري  PINلبطاقة الهوية اإلماراتية).
o

متصفح يدعم برنامج  JAVAالخاص بجهاز قارئ بطاقة الهوية اإلماراتية .يجب مراجعة

مالحظة :من أجل معلومات أخرى زر موقع هيئة اإلمارات للهوية:

ُيحفظ الرقم السري لهوية اإلمارات PINعلي البطاقة نفسها
في حالة عدم معرفتك بالرقم السري  PINلبطاقة هوية اإلمارات ولديك قارئ بطاقة الهوية اإلماراتية ( )Sagem Morpho MSO 1350يمكنك استخدام خاصية إعادة تعيين الرقم
السري كجزء من عملية التسجيل.
اذا لم يكن لديك قارئ بطاقات يمكنك التسجيل باستخدام اكشاك خدمة الدخول الذكي املوزعة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة في أماكن .بدال من ذلك ،يرجى زيارة
أحد مراكز خدمة هيئة اإلمارات للهوية للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على قارئ بطاقة هوية اإلمارات مدعوم.
من أجل معلومات أخرى زر موقع هيئة اإلمارات للهويةwww.emiratesid.ae:
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خطوات تسجيل كمواطن/مقيم
في حالة اختيارك خيار "مواطن/مقيم (حامل بطاقة هوية إماراتية)"

الخطوة  :1اختار اللغة املناسبة (عربي /إنجليزي)
الخطوة  :2انقر على [تسجيل حساب جديد] إذا كنت مستخدما جديدا
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الخطوة  :3انقر على (قبول) للموافقة على الشروط واألحكام .إذا لم توافق على شروط موقع الدخول الذكي فإنه ال يمكنك التسجيل كمستخدم في موقع الدخول الذكي.

صفحة 7من 66

الخطوة  :4اختر نوع التسجيل "مواطن/مقيم"

الخطوة  :5ادخل بطاقة الهوية اإلماراتية في جهاز القارئ للهوية قبل القيام بأي إجراء (كما هو موضح في الصورة) ،وانقر على كلمة (تم).
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الخطوة :6
•

ادخل الرقم السري لبطاقة هوية االمارات املكون من أربع خانات ،ثم انقر على كلمة (إرسال) لالنتقال للخطوة التالية.

•

إذا كنت ال تعرف الرقم السري لبطاقة هوية االمارات ،انقر على كلمة (إعادة تعيين رقم الرقم السري) إلعادة ضبط الرقم.

•

طريقة إعادة ضبط الرقم السري لبطاقة هوية االمارات موضحة في القسم . 5

ملحوظه :يتم حظر الرقم السري لبطاقة هوية االمارات بعد خمس محاوالت متتالية .من أجل رفع الحظر عن الرقم السري لهويتك اإلماراتية ،يجب
عليك االتصال بهيئة اإلمارات للهوية.
يمكنك االتصال بهيئة االمارات للهوية عن طريق الرابط :
أو من خالل األسئلة الشائعة :
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الخطوة :7
إلنشاء حساب مع خدمة الدخول الذكي ،قم بإدخال البيانات الضرورية التالية:
●

رقم الهاتف املتحرك
•

●

عنوان البريد اإللكتروني
•

●

●

●

يجب ان يكون الرقم لهاتف متحرك في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
عنوان بريد إلكتروني فعال.

اسم املستخدم
-

أن يتألف من أربع خانات على األقل

-

أن تتراوح عدد الخانات بين  4و.32

-

أن يتضمن حرفا واحدا على األقل

-

أن يكون متفردا

-

أال يتضمن أيا من الكلمات املحظورة

-

يمكن أن يتضمن حروف ،أرقام ،نقاط( ).أو واصله( )-فقط.

كلمة املرور
-

يجب أن يكون عدد الخانات بين  8و100

-

يجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل في وضعية األحرف الكبيرة ""Upper Case

-

يجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل في وضعية األحرف الصغيرة ""Lower Case

-

يجب أن تتضمن رقما واحدا على األقل (بين صفر و.)9

تأكيد كلمة املرور
-

يجب أن تكون مطابقة لكلمة املرور

ثم انقر على كلمة (إرسال) ليتم التسجيل.
ملحوظه :زر اإلرسال ال يتم تفعيله إلى بعد إدخال جميع الحقول بشكل صحيح.
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الخطوة :8

●

سوف تستلم رمز املصادقة املكون من ستة رموز في شكل رسالة نصية قصيرة الى رقم الهاتف املتحرك الذي أدخلته.

●

قم بإدخال رمز املصادقة املكون من ستة رموز وانقر على زر اإلرسال

●

في حالة عدم استالم رمز املصادقة املكونة من ستة رموز ،انقر على (إعادة إرسال الرمز)
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الخطوة :9
●

عندما ترى رسالة التهنئة املوضحة أدناه والتي تحمل اسمك ،فهذا يعني أنك نجحت في التسجيل في خدمة الدخول الذكي.

●

يمكنك اآلن تسجيل الدخول على حسابك في الدخول الذكي بالنقر على العودة إلى لوحة التحكم
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الخطوة :10
●

بعد التمكن من التسجيل بنجاح ،سوف تتلقى رابطا على عنوان البريد اإللكتروني الذي أرسلته.

●

انقر على ذلك الرابط لتأكيد عنوان البريد اإللكتروني الخاص بك.

الخطوة :11

●

عند النقر على الرابط الذي استلمته في بريدك اإللكتروني ،ستظهر لك رسالة تؤكد النجاح في التحقق من صحة البريد اإللكتروني

●

اآلن يمكنك الدخول الى حسابك الشخص ي في الدخول الذكي
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طريقة تسجيل حساب زائر/دولي
في حال اختيارك خيار "زائر/دولي" ،اتبع الخطوات التالية:

الخطوة  :1اختار اللغة املناسبة (عربي /إنجليزي)
الخطوة  :2انقر على "تسجيل حساب جديد"

الخطوة  :3انقر على (قبول) للموافقة على الشروط واألحكام .إذا لم توافق على شروط موقع الدخول الذكي فإنه ال يمكنك التسجيل كمستخدم في موقع الدخول الذكي.
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الخطوة  :4اختر نوع التسجيل "زائر/دولي"

صفحة 16من 66

الخطوة  :5إدخال البيانات الشخصية.
إلكمال إنشاء حساب ،قم بإدخال البيانات الضرورية التالية:
●

رقم الهاتف املتحرك
•

●

عنوان البريد اإللكتروني
•

●

يمكن ان يكون الرقم لهاتف متحرك في دولة اإلمارات العربية املتحدة أو دولي
عنوان بريد إلكتروني فعال.

تأكيد كلمة املرور
-

يجب أن تكون مطابقة لكلمة املرور
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اسم املستخدم

●

●

-

أن يتألف من أربع خانات على األقل

-

أن يتراوح عدد الخانات بين  4و.32

-

أن يتضمن حرفا واحدا على األقل

-

أن يكون متفردا

-

أال يتضمن أيا من الكلمات املحظورة

-

يمكن أن يتضمن حروف ،أرقام ،نقاط( ).أو واصله( )-فقط.

كلمة السر
-

يجب أن يكون عدد الخانات بين  8و100

-

يجب أن تتضمن حرفا أو رمزا واحدا على األقل في وضعية األحرف الكبيرة ""Upper Case

-

يجب أن تتضمن حرفا أو رمزا واحدا على األقل في وضعية األحرف الصغيرة ""Lower Case

-

يجب أن تتضمن رقما واحدا على األقل (بين صفر و(9

تأكيد كلمة السر
-

يجب أن تكون مطابقة لكلمة السر.

ثم انقر على كلمة (إرسال) ليتم التسجيل.
ملحوظه :زر اإلرسال ال يتم تفعيله إلى بعد إدخال جميع الحقول بشكل صحيح.
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الخطوة  6:تأكيد رقم الهاتف املتحرك او البريد االلكتروني.
إذا لديك رقم هاتف متحرك محلي ،سوف يصلك رمز من  6خانات على الهاتف .إذا كان رقمك دولي فان الرمز سوف يرسل الي بريدك االلكتروني .بعد استالم الرمز
يجب إدخاله في الصفحة.

صفحة 19من 66

الخطوة  7:تأكيد التسجيل.
بعد اكمال عملية التسجيل ،سوف تظهر لك صفحة التأكيد.

صفحة 20من 66

 3ترقية الحساب
يمكن ترقية حساب زائر/دولي الي حساب مواطن/مقيم لتتمكن من الوصول الي خدمات أكثر .عملية ترقية الحساب يمكن ان تتم عبر اكشاك التسجيل او عبر املوقع اإللكتروني.
للترقية عبر املوقع االلكتروني اتبع الخطوات التالية.
الخطوة  :1ادخل على حسابك.
الخطوة  :2انقر على زر "ترقية الحساب".
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الخطوة  :3انقر على (قبول) للموافقة على الشروط واألحكام.

صفحة 22من 66

الخطوة  :4ادخل بطاقة الهوية اإلماراتية في جهاز القارئ للهوية قبل القيام بأي إجراء (كما هو موضح في الصورة) ،وانقر على كلمة (تم).
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الخطوة  :5إدخال الرقم السري للهوية.
الخطوة  :6تحديث رقم الهاتف املتحرك.
إذا كان لديك رقم دولي في حسابك فسوف ستتم مطالبتك بإدخال رقم هاتفك املتحرك املحلي.

صفحة 24من 66

الخطوة  :7التحقق من صحة رقم الهاتف املتحرك.
سيتم ارسال رمز مكون من  6خانات الى هاتفك املتحرك .بعد ذلك يجب عليك ادخال الرمز ثم انقر على زر اإلرسال.
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الخطوة  :8تأكيد الترقية.
بعد إتمام الخطوات السابقة بنجاح ،صفحة تأكيد سوف تظهر .يمكنك االن الذهاب الي صفحتك الرئيسية.
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 4إعادة ضبط الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات
مالحظة :هذا الجزء ينطبق على حساب مواطن/مقيم فقط.
الخطوة :1

●

إذا لم تتذكر الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات ،انقر على عبارة "إعادة تعيين الرقم السري”.

الخطوة  :2أدخل الرقم السري الجديد املكون من أربع رموز (أرقام فقط) ،ثم أعد إدخال الرقم وانقر على كلمة إرسال
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الخطوة :3
●

سوف ُيطلب منك وضع أيا من األصابع املوضحة في الرسم على قارئ بصمات األصابع /املاسح الضوئي.

●

سوف يبدأ ضوء أحمر بالوميض على جهاز مسح البصمات .ضع أصبعك على جهاز املسح كما هو موضح في الصورة أدناه.

●

بعد توقف الضوء األحمر عن الوميض ،يمكنك رفع أصبعك عن الجهاز وانتظار النتيجة.
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الخطوة 4
●

سوف تظهر لك رسالة كما هو موضح في الشكل أدناه عند اكتمال إعادة ضبط الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات بنجاح.

●

انقر على (العودة للتسجيل) ملتابعة إنشاء الحساب مع الدخول الذكي.
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 5الدخول باستخدام حساب خدمة الدخول الذكي
الخطوة : 1
-

-

● يمكنك تسجيل الدخول باتباع أيا من الخيارات التالية:
اسم املستخدم املُ َّ
سجل
عنوان البريد اإللكتروني املُ َّ
سجل
رقم الهاتف املتحرك املُ َّ
سجل
رقم بطاقة الهوية اإلماراتية (املكون من  15خانة تكون الرقم التعريفي واملوضح على بطاقة الهوية).
قم بإدخال أيا من البيانات أعاله وكلمة املرور

●

ليكون الدخول آمنا ،سوف ُيطلب منك إدخال رمز املصادقة الذي تستلمه في الرسالة النصية القصيرة إلى الهاتف املتحرك أو رسالة البريد اإللكترونية الى
عنوان البريد اإللكتروني املُ َّ
سجل.

●

اختار وسيلة استالم رمز التحقق (عبر رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف املتحرك أو رسالة بريد إلكترونية الى عنوان إلى البريد اإللكتروني).

●

انقر اآلن على زر الدخول

ملحوظة :سيتم إغالق حسابك ملدة  30دقيقة بعد ثالث محاوالت متتالية فاشلة إلدخال كلمة املرور .لكي تتمكن من اعادة فتح حسابك عليك القيام بإتباع الخطوات
املذكورة في القسم . 10

صفحة 32من 66

صفحة 33من 66

الخطوة 2
●

●

سوف تستلم رمز املصادقة في رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف املتحرك أو رسالة بريد إلكترونية الى البريد اإللكتروني (وفقا الختيارك في الخطوة أعاله)
قم بإدخال رمز املصادقة ّ
املكون من ست خانات وانقر على زر إلرسال

●

في حالة عدم استالم الرمز ،انقر على زر إعادة اإلرسال

ملحوظة :سيتم إغالق حسابك ملدة  30دقيقة بعد إجراء ثالث محاوالت متتالية فاشلة لطلب إعادة إرسال الرمز .لكي تتمكن من اعادة فتح حسابك عليك القيام بإتباع
الخطوات املذكورة في القسم . 11

صفحة 34من 66

الخطوة 3
●

بعد اكتمال التحقق من الهوية سوف تتمكن من الدخول بنجاح

●

اآلن يمكنك استخدام الصفحة الرئيسية وإدارة حسابك

●

لتسجيل الخروج ،انقر على زر الخروج في الزاوية العليا للصفحة من جهة اليسار.

صفحة 35من 66

 6الدخول باستخدام الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات
مالحظة :الخطوات املوضحة في هذا الجزء تنطبق على حساب مواطن/مقيم فقط.
الخطوة : 1
●

يمكنك الدخول أيضا باستخدام الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات.

●

لتحقيق ذلك ،انقر أوال على “طرق أخرى للدخول"

صفحة 36من 66

الخطوة  :2قم باختيار أحد خيارات التحقق ،يجب أن تختار "باستخدام بطاقة الهوية اإلماراتية".

صفحة 37من 66

الخطوة  :3ادخل بطاقة الهوية اإلماراتية في جهاز قارئ البطاقة قبل القيام بأي إجراء (أنظر الشكل أدناه) ،ثم انقر على كلمة (تم).

صفحة 38من 66

الخطوة 4
●

ادخل الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات ّ
املكون من  4خانات
في حالة عدم معرفة الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات ،انقر على (إعادة تعيين الرقم السري) إلعادة ضبط الرقم السري

●

خطوات إعادة ضبط الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات موضحة في القسم  .5بطاقة الهوية اإلماراتية

ملحوظة :سيتم حظر الرقم السري لبطاقة هوية اإلمارات بعد إجراء خمس محاوال متتالية فاشلة إلدخال الرقم .من أجل رفع الحظر على الرقم السري يجب عليك االتصال
بهيئة اإلمارات للهوية للمساعدة.

صفحة 39من 66

الخطوة : 5
●

بعد التحقق من هويتك ،ستتمكن من الدخول بنجاح

●

يمكنك اآلن استخدام الصفحة الرئيسية في إدارة حسابك الشخص ي

●

لتسجيل الخروج ،انقر على رمز الخروج في الزاوية اليسرى العليا لهذه الصفحة

صفحة 40من 66

 7الدخول باستخدام بطاقة هوية االمارات مع بصمة االصبع
مالحظة  :الخطوات املوضحة في هذا الجزء تنطبق على حساب مواطن/مقيم فقط.

1الخطوة :
•

يمكنك تسجيل الدخول بواسطة بصمة اإلصبع املحفوظة في بطاقة الهوية اإلماراتية الخاصة بك.

•

من أجل ذلك يجب عليك النقر على "طرق أخرى للدخول"

•

صفحة 41من 66

الخطوة  :2قم باختيار طريقة التحقيق .يجب اختيار "الدخول باستخدام بطاقة هوية االمارات مع بصمة االصبع"

صفحة 42من 66

الخطوة  :3قم بإدخال بطاقة الهوية في قارئ البطاقات (مبين في الصورة التالية) ثم قم بالنقر على "تم”

الخطوة : 4
•

سوف ُيطلب منك وضع أيا من األصابع املوضحة في الرسم على قارئ بصمات األصابع /املاسح الضوئي.

•

انقر [إجراء املسح الضوئي اآلن] ،وسوف يبدأ ضوء أحمر يومض على جهاز مسح البصمات .ضع أصبعك على جهاز املسح كما هو موضح
في الصورة أدناه.

•

بعد توقف الضوء األحمر عن الوميض ،يمكنك رفع أصبعك عن الجهاز وانتظار النتيجة.

صفحة 43من 66

الخطوة : 5
•

بعد اكتمال التحقق من الهوية سوف تتمكن من الدخول بنجاح

•

اآلن يمكنك استخدام الصفحة الرئيسية وإدارة حسابك

•

لتسجيل الخروج ،انقر على رمز الخروج في الزاوية العليا اليسرى للصفحة.

صفحة 44من 66

صفحة 45من 66

 8نسيت كلمة المرور
الخطوة : 1

●

إذا نسيت كلمة املرور فيمكنك إعادة ضبطها بالنقر على عبارة (نسيت كلمة املرور)

الخطوة : 2
●

قم بإدخال أي من البيانات التالية:
● اسم املستخدم املُ َّ
سجل
●
●

●

عنوان البريد اإللكتروني املُ َّ
سجل
رقم الهاتف املتحرك املُ َّ
سجل
رقم بطاقة الهوية اإلماراتية (املكون من  15خانه تكون الرقم التعريفي وملوضح على بطاقة الهوية).

صفحة 46من 66

●

انقر على كلمة اإلرسال

الخطوة  :3أجب على أسئلة األمان للتحقق من الهوية ،ثم انقر على زر اإلرسال

صفحة 47من 66

الخطوة :4

●

إذا كانت كل اإلجابات صحيحة ،فسوف تستلم رمز املصادقة على الهاتف املتحرك املُ ّ
سجل
ِّ
في حالة عدم استالم الرمز ،انقر على إعادة اإلرسال

●

قم بإدخال رمز املصادقة املكون من ست خانات وانقر على زر اإلرسال

●

صفحة 48من 66

الخطوة : 5
●

قم بإدخال البيانات أدناه
●

●

كلمة مرور جديدة
-

يجب أن يكون عدد الخانات بين  8و100

-

يجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل في وضعية األحرف الكبيرة ""Upper Case

-

يجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل في وضعية األحرف الصغيرة ""Lower Case

-

يجب أن تتضمن رقما واحدا على األقل (بين صفر و.)9

تأكيد كلمة املرور

-

يجب أن تكون مطابقة لكلمة املرور

صفحة 49من 66

الخطوة  :6بعد االنتهاء من إعادة ضبط كلمة املرور بنجاح ،سوف تشاهد الرسالة التالية

صفحة 50من 66

 9الصفحة الرئيسية في موقع الدخول الذكي
بعد االنتهاء من التحقق من الهوية وتمكنك من الدخول بنجاح ،تستطيع الدخول فورا على الصفحة الرئيسية في موقع الدخول الذكي .يمكنك اآلن إدارة
صفحتك وتحديث بياناتك باستخدام الخيارات أدناه الواردة على الصفحة الرئيسية:
●

تغيير اسم املستخدم

●

تغيير كلمة السر

●

تحديث البريد اإللكتروني

●

تحديث رقم الهاتف املتحرك

صفحة 51من 66

تغيير اسم املستخدم

الخطوة :1
●

"اسم املستخدم الحالي" سوف يظهر اسم املستخدم الحالي و هو حقل للقراءة فقط.

●

ادخل اسم املستخدم الجديد

●

اسم املستخدم
●

يجب أال يقل عن أربع خانات

●

يجب أن يتراوح عدد الخانات بين  4و 32خانة

●

أن يتضمن حرفا واحدا على األقل

●

أن يكون متفردا

صفحة 52من 66

●

●

أال يتضمن كلمات محظورة

●

يمكن أن يحتوي على أحرف ،أرقام ،نقطه( ،).فاصلة(.)-

ثم انقر على كلمة تحديث

الخطوة : 2

●

بعد تغيير اسم املستخدم بنجاح ،سوف تظهر لك الرسالة على النحو التالي والتي تؤكد نجاح العملية

●

يمكنك اآلن الدخول باستخدام اسم املستخدم الجديد

●

للعودة إلى الصفحة الرئيسية ،انقر على (العودة للوحة الرئيسية)

●

سوف تستقبل أيضا رسالة بريد إلكتروني على بريدك اإللكتروني املسجل ،إلعالمك عن التحديث السم املستخدم الخاص بك.

صفحة 53من 66

تغيير كلمة املرور
الخطوة : 1
●

ّ
ادخل بياناتك وكلمة املرور الحالية وكلمة املرور الجديدة ،ثم أكد كلمة املرور الجديدة مرة أخرى

●

كلمة املرور الحالية:
●

●

ادخل كلمة املرور الحالية والتي تريد تغييرها

كلمة املرور الجديدة:
●

يجب أن تكون بين  8و 100خانة

●

يجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل في وضعية األحرف الكبيرة ""Upper Case

صفحة 54من 66

●

●

يجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل في وضعية األحرف الصغيرة ""Lower Case

●

يجب أن تتضمن رقما واحدا على األقل (بين صفر و.)9

تأكيد كلمة املرور
●

يجب أن تكون مطابقة لكلمة املرور

الخطوة :2
●

بعد تغيير كلمة املرور بنجاح ،سوف ترى رسالة تؤكد نجاحك في تغيير كلمة املرور

●

يمكنك اآلن الدخول باستخدام كلمة املرور الجديدة

صفحة 55من 66

●

للعودة إلى الصفحة الرئيسية ،انقر على (العودة للوحة الرئيسية)

●

سوف تستقبل أيضا رسالة بريد إلكتروني على بريدك اإللكتروني املسجل ،إلعالمك عن التحديث لكلمة املرور الخاصة بك.

تحديث البريد اإللكتروني
الخطوة : 1
●

البريد اإللكتروني القديم
ُ
ّ
سجل مسبقا
● يظهر هنا بريدك اإللكتروني امل ِّ

صفحة 56من 66

●

●

هذا الحقل للقراءة فقط

●

إذا كان هذا البريد ليس مفعل بواسطتك ،فسوف يظهر لك بجانب البريد اإللكتروني كلمة (غير مفعل).

●

في حاله عدم ظهور رسالة فإن البريد اإللكتروني يكون مفعل.

البريد اإللكتروني الجديد

●
●

ادخل البريد اإللكتروني الجديد

ثم اضغط على كلمة تحديث

صفحة 57من 66

الخطوة : 2

●

بعد تغيير البريد اإللكتروني بنجاح ،سوف ترى الرسالة التالية التي تؤكد نجاحك في تغيير البريد اإللكتروني

●

للعودة إلى الصفحة الرئيسية ،انقر على (العودة للوحة الرئيسية)

●

سوف تقوم باستالم رسالة بريد إلكتروني على بريدك اإللكتروني الحالي املفعل لتأكد عملية تعديل البريد الخاص بك.

الخطوة : 3
●

بعد تغيير البريد اإللكتروني بنجاح ،سوف يصلك رابط على البريد اإللكتروني الجديد

●

انقر على الرابط لتأكيد صحة بريدك اإللكتروني الجديد.

صفحة 58من 66

الخطوة : 4
●

عندما تنقر على الرابط سوف ترى رسالة التحقق التالية

●

يمكنك اآلن الدخول بالبريد اإللكتروني الجديد

تحديث رقم الهاتف املتحرك
الخطوة :1
●

ادخل بياناتك على النحو التالي:

صفحة 59من 66

●

●

●

رقم الهاتف املتحرك الحالي
●

يظهر هنا رقم الهاتف املتحرك الذي سجلته من قبل

●

هذا الحقل للقراءة فقط

رقم الهاتف املتحرك الجديد
●

ادخل رقم الهاتف املتحرك الجديد في هذا الحقل

●

يجب أن يكون الرقم لهاتف متحرك في دولة اإلمارات العربية املتحدة

ثم انقر على كلمة تحديث

الخطوة : 2
●

سوف تستلم رمز املصادقة املكون من  6خانات من موقع الدخول الذكي

صفحة 60من 66

●

ادخل الرمز املكون من ست خانات وانقر على كلمة اإلرسال

●

إذا لم تستلم الرمز ،انقر على عبارة (أعد إرسال الرمز)

الخطوة : 3
●

بعد تحديث رقم الهاتف املتحرك بنجاح ،سوف ترى الرسالة املوضحة أدناه

●

للعودة إلى الصفحة الرئيسية ،انقر على (العودة إلى لوحة التحكم)

صفحة 61من 66

املشاركون
●

سوف ترى قائمة بكل الجهات الحكومية املنضمة في خدمة الدخول الذكي

●

يمكنك الدخول على الصفحة الرئيسية لكل جهة مشاركة من خالل الضغط املباشر على أيقونة املشارك

●

انقر على (الصفحة الرئيسية) لكي تعود إلى تلك الصفحة

صفحة 62من 66

مشاهدة امللف الشخص ي
•

تستطيع ان تستعرض البيانات الشخصية.

•

من أجل مشاهدة البيانات األخرى الخاصة بك مثل عنوان املنزل ،تفاصيل املؤهل العلمي ،تفاصيل املهنة وتفاصيل العمل يجب أن تدخل كلمة املرور ثم
الضغط على "إرسال

لتغيير معلومة بخالف اسم المستخدم او كلمة المرور او البريد اإللكتروني او رقم الهاتف ،اتبع الخطوات التالية:
الخطوة  :1انقر على "عرض الملف الشخصي"
الخطوة  2:انقر على زر "تحديث" (مالحظة  :زر التحديث موجود فقط على حساب زائر/دولي .إذا سجلت
حسابك مستخدما بطاقة الهوية فان الدخول الذكي لن يسمح لك بتغيير معلوماتك الشخصية .في هذه الحالة
يجب عليك التواصل مع هيئة االمارات للهوية لتغيير أي معلومة شخصية .بعد ذلك يمكنك تحديث ملفك
الشخصي على الدخول الذكي باستخدام بطاقة الهوية).

صفحة 63من 66

الخطوة  : 3قم بعمل التغيير في الحقول المطلوبة.
الخطوة  :4احفظ

 10الجهات الحكومية المشاركة في الدخول الذكي
قسم "المشتركون" يوفر لك الدخول المصدق للجهات الحكومية وخدماتها المتوفرة عبر اإلنترنت.
لعرض المشاركين في خدمة الدخول الذكي ،انقر على زر "المشتركون" المعروض على لوحة التحكم.
للوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت ،انقر على شعار المشارك المدرج في صفحة "المشاركون".

صفحة 64من 66

 11تسجيل الدخول في احد الجهات الحكومية المشاركة في الدخول الذكي
يمكنك تسجيل الدخول الحد الجهات الحكومية المشاركة في خدمة الدخول الذكي باستخدام حسابك.
لتسجيل الدخول قم بالخطوات التالية:
الخطوة:1
قم بالنقر على زر الدخول الذكي من صفحة تسجيل الدخول الخاصة الخاص بموقع الجهة الحكومية المشاركة

صفحة 65من 66

الخطوة :2
سيتم توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول للموقع اإللكتروني للجهة الحكومية المشاركة في خدمة الدخول الذكي

الخطوة :3
بعد تسجيل الدخول بنجاح باستخدام حسابك الخاص بخدمة الدخول الذكي سيتم تسجيل دخولك على موقع الجهة الحكومية المشاركة وسيتم
توجيهك إلى صفحة حسابك على هذا الموقع.

صفحة 66من 66

