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 االتحادية للهوية و الجنسية  الهيئةتكرارا ضمن اختصاص  األكثر  األسئلة

squestionmost frequently asked he T 

 

 مقيمي امارة دبي؟ ه الخدمة تشمل هل هذ •

م الصدار تصريح دخول  و يمكن للمقيمي دبي التقدقمي دبي، ليست متاحة ملحيث ان هذه الخدمة ، ال

 :التاليمن خالل الرابط املتواجدين خارج الدولة قيمين  امل

ReturnPermitServiceForm.aspxhttps://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ 

• Does this service include Dubai residents ? 

No, as this service is not available to Dubai residents, and Dubai residents can apply to issue entry 

permits for residents located outside the country through the following link: 

https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx 

 

 ؟  يمكن الدخول بهذا التصريح من خالل مطارات دبيهل  •

 من مطارات الدولة  أيملن لديه تصريح دخول فعل الدخول من  نعم، حيث يمكن 

• Is it possible to use this permit through Dubai airports ? 

Yes, as those who have an active entry permit can do an entry from any of the country's airports 

 

 عرف موجود دخل الدولة؟ يتطلب ادخال بيانات شخص م ه، حيث اناملعاملة إتماميمكن ال  •

 الطلب.  إلتمام   ص معرف من افراد االسرة متواجد دخل الدولةيجب ادخال بيانات شخ

• Can’t complete the application, as it required to type the details of an identified person who is in 

the country ? 

You must enter the details of a related person who is known as a family member who is inside the 

country. 

 

 تمت املوافقة على طلبي، ما هو االجراء التالي؟ •

بعد الحصول على املوافقة على طلب تصريح الدخول، يجب على املتعامل التوجه لحجز تذكرة العودة للدولة 

لديهم موافقات ُمسبقه فعاله بالصعود الى  من خالل شركات الطيران مباشرة، ويتم السماح لألشخاص الذين  

 يوم من تاريخ املوافقة.  21الطائرة في يوم السفر، علما بان صالحية التصريح هي 

• My request has been approved, what is the next procedure? 

After getting the approval for your request, you need to book the return ticket through the available 

airlines, and only the people who have approved permits are allowed to board the plane on the 

day of travel, while the validity of the permit is 21 days from the date of approval. 

https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitServiceForm.aspx
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 كيف يمكن االستعالم عن حالة الطلب؟ •

حالة الطلب من خالل خدمة متابعة حالة الطلب املتاحة ضمن الخدمات العامة على  يمكن االستعالم على 

 الرابط التالي: 

uest/index.html#/applicationTrackihttps://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/g

ng 

• How can I check the status of my application? 

You can check the application status through the online service using the following URL: 

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/applicationTracking 

  

 

 كيف يتم الحصول على املوافقة على طلبي؟  •

 يتم ارسال اشعار املوافقة من خالل البريد االلكتروني الذي تم تسجيله اثناء تقديم الطلب. 

• How can I know when my application approved ? 

The approval notification will be sent through the email that was registered while applying the 

request. 

 

 ؟جديد خارج الدولةالولود امل ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة •

 للنظم النافذة في هذا الشأن بالتزامن  إقامة  سيتم تمكين املولود حديث الوالدة من الحصول على إذن دخول  
ً
وفقا

 .مع حصول الزوجة التي تحمل إقامة سارية املفعول على تصريح موافقة بالعودة

• What are the procedures to be followed in the case of a newborn baby outside the country? 

The newborn will be enabled to obtain an entry visa following the default regulations in this 

regard, in conjunction with the wife holding a valid residence and having an approved permit to 

return. 

 

 ما هي مدة صالحية تصريح الدخول وفي حال تجاوزت املدة املسموحة؟ •

يوم من تاريخ املوافقة ويعتبر تصريح الدخول    21مدة صالحية تصريح دخول اإلقامة الذي تتم املوافقة عليه هي  

 يوم على صدوره ويتطلب التقدم بتصريح جديد. 21الغيا بعد مرور 

• What is the validity period of the entry permit and what is the procedure if it exceeds the allowed 

period? 

The validity period for the issued permits is  21 days from the date of approval and the entry permit 

is considered canceled after 21 days have passed while not used and new permit requests should 

be submitted in such cases. 

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/applicationTracking
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/applicationTracking
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/applicationTracking
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 في حال رفض الطلب هل باإلمكان التقدم بطلب جديد؟  •

 يمكن التقدم بطلب اخر في حال تم رفض الطلب 

• If the application is rejected, can a new application be submitted? 

Yes, another application can be made if the application is rejected. 

 

 االسم او جواز سفر خاطئ، ما هو االجراء املطلوب لتعديله؟تم ادخال بيانات  •

االعتماد على البيانات  ارجاع الطلب الستكمال البيانات وتصحيحها من قبل املتعامل، علما بانه يتم  يتم 

 . املرتبطة برقم الهوية املدخل في طلب الخدمة

• The name or wrong passport information has been entered in the submitted application. What is 

the procedure to modify it? 

the audit team will return the request for modifications and to update the submitted data, in 

addition, you need to know that the data will be corrected automatically according to the registered 

info on the used ID number in the application. 

 

 

 املتحدة، كيف يمكنني الرجوع للدولة؟   أنا صاحب إقامة سارية املفعول لدولة اإلمارات العربية  •

                  يمكنك التقديم على )خدمة تصريح دخول املقيمين( من خالل رابط الخدمات الذكية للهيئة

 )https://smartservices.ica.gov.ae( 

• I am a valid residence holder for the United Arab Emirates, how can I return to the country? 

You can apply to (Resident Entry Permit Service) through the ICA Smart Services: 

(https://smartservices.ica.gov.ae)  

 

 الدولة؟  الىمن هي الفئات التي ينطبق عليها الشروط للعودة  •

وأصحاب   األولى  الدرجة  من  املقيمين  )أقارب  لفئة  األولوية  منح  مع  املقيمين  فئات  لكافة  متاحة  العودة 

التخصصات واملهن الحيوية العاملين في قطاع الرعاية الصحية وقطاع الطاقة واالتصاالت والقطاع التعليمي  

تعزيز  ببرنامج  املرتبطة  الحيوية األخرى  القطاعات  إلى بعض  باإلضافة  االقتصادية  واألنشطة  األعمال  وقطاع 

 عودة الحياة( 

• Who are the categories that meet the conditions for return to country? 

Return is available to all categories of residents with priority given to the category (relatives from 

the first-level to residents who inside the country, and people with specialties and professions 

https://smartservices.ica.gov.ae/
https://smartservices.ica.gov.ae/
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working in the health care sector, energy and communications sector, educational sector, business 

and economic activities sector). 

 

 ؟يسمح للمسافرين منها بالعودة  هل هناك دول محددة •

 .ال يوجد دول محددة يتطلب العودة منها واألمر مرتبط بمدى توفر فتح األجواء امام شركات النقل الجوي 

• Are there specific countries where travelers are allowed to return? 

There are no specific countries to return from, and it is related to the availability of airlines. 

 

 

زوجتي ولدت خالل تواجدها خارج الدولة، واملولودة ال تحمل هوية دولة اإلمارات، ما هي اإلجراءات املطلوبة  •

 لضمان رجوعها؟ 

 للنظم النافذة في هذا الشأن بالتزامن مع  سيتم تمكين املولود حديث الوالدة من 
ً
الحصول على إذن دخول وفقا

 .حصول الزوجة التي تحمل إقامة سارية املفعول على تصريح موافقة بالعودة

• My wife was born a new baby while she was outside the country, and the new baby does not have 

the Emirates ID, what are the required procedures to ensure her return? 

The newborn will be enabled to obtain an entry visa following the default regulations in this regard, 

in conjunction with the wife holding a valid residence and having an approved permit to return. 

 

 ابني يدرس خارج دولة اإلمارات ولديه إقامة سارية املفعول، هل يمكنه التسجيل للرجوع؟  •

نعم بإمكانه تقديم طلب الرجوع من خالل موقع الهيئة إذا كان يحمل إقامة سارية املفعول وسيتم منح األولوية  

  .أو إحدى مؤسسات التعليم في الدولة  للطلبة من الفئة العمرية الذين ما زالوا على كفالة ذويهم

• My son is studying outside the UAE and he has a valid residence, can he register to return ? 

Yes, he can submit a request to return if he holds a valid residence, and priority will be given to 

students who are still on the sponsorship of their relatives or one of the educational institutions in 

the country. 

 

 لدي إقامة سارية املفعول وأعاني من مرض مزمن، هل بإمكاني العودة؟  •

نعم بإمكانك العودة إذا كنت تحمل إقامة سارية املفعول، فاألمراض املزمنة ال تحول دون مسألة التمكين من  

 .ودة إلى الدولةالع

• I have a valid residence and I suffer from chronic disease, can I return? 

Yes, you can return if you hold a valid residence. Chronic illnesses do not prevent the issue of being 

able to return to the country. 
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 عودة حاملي اإلقامات السارية املتواجدين خارج الدولة؟ من هي الجهة املسؤولة عن  •

تعتبر الهيئة االتحادية للهوية والجنسية إحدى الجهات الرئيسة التي تقوم على تسهيل عودة حاملي االقامات  

 .السارية املتواجدين خارج الدولة وذلك بالتنسيق مع الشركاء اآلخرين

• Who is responsible for the return of holders of valid residency residing outside the country? 

The Federal Authority for Identity and Citizenship is one of the main authorities that facilitates 

the return of holders of valid residencies located outside the country in coordination with other 

partners . 

 

 

تم إنهاء خدماتي في العمل بسبب تواجدي خارج الدولة وعدم التمكن من الرجوع بسبب الحظر، هل يمكنني   •

 للدولة؟التقديم على طلب الرجوع 

يتم قبول طلبات األفراد الذين يحملون إقامات سارية املفعول في حين يتعين إصدار اذن دخول جديد في حال  

 .اإللغاء

• My services were terminated at work due to my presence outside the country. Can I apply for a 

request to return to the country? 

Only applications related to active and valid residency are accepted, while you should apply for 

new vis in case your residency was canceled. 

 

 هل يجب حجز تذاكر الطيران قبل أو بعد التسجيل في املوقع والحصول على املوافقة؟  •

 الحصول على املوافقة قبل  
ً
 .القيام بحجز تذاكر السفريتطلب األمر بداية

• Should airline tickets be booked before or after registering on this service and obtaining approval? 

Initial approval is required before booking the airline tickets. 

 

 لقرار مجلس الوزراء، تعتبر إقامتي سارية حتى نهاية   •
ً
 فقد انتهت من أول أبريل وأنا ما زلت  وفقا

ً
العام، لكن فعليا

 خارج الدولة، هل يسمح لي بالتسجيل والرجوع للدولة؟ 

 .تعتبر اإلقامات لهذه الفترة سارية املفعول حتى نهاية العام وبالتالي تمكين األفراد من التسجيل والرجوع للدولة 

• According to the decrees of the Council of Ministers, my residency is valid until the end of 

December 2020, but in reality, it ended from the first of April and I am still outside the country. Am 

I allowed to register and return to the country? 
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For the residency that expired after the 1st of April 2020, and based on the Council of Minister's 

decree, its already extended until the end of December 2020, and thus are enabled to register and 

return to the country. 

 

 بطلب الخدمة؟ هل يستطيع مواطني دول مجلس التعاون التقدم  •

 باإلمكان التقديم على الخدمة عن طريق سفارات دولة االمارات املتواجدة في دول الخليج 

• Can GCC citizens apply for this service? 

It is possible to apply entry permit service through the UAE embassies located in their countries 

 

 

 

 ؟(خدمة تصريح دخول املقيمين) ما هو اإلطار الزمني للنظر في طلب  •

 ساعة عمل(  48يومين عمل )

• What is the time frame for process the application (Resident Entry Permit Service)? 

Within two working days (48 working hours) 

 

املنافذ البرية التقديم بطلب  إلى دول الخليج بسياراتهم الخاصة عبر   هل يستطيع املقيمون الذين سافروا •

 ؟ (تصريح دخول املقيمين خدمة)

 الدولةاملوافقة، باإلمكان الدخول الى  املوقع االلكتروني وفي حال تمت   نعم باإلمكان التقديم عن طريق

 عبر املنفذ البري. 

• Can residents who traveled to the Gulf countries with their cars through the land ports apply for 

(Resident Entry Permit Service)? 

Yes, they can apply for application and once they get the approval; they can enter the country 

through the land ports. 

 

 

ي  خدمة ألفراد االسرة الواحدة ف أو أكثر، فهل يتم التقديم للحصول على إذا كانت األسرة املكونة من شخصين •

 واحد؟  طلب

 ا. فردي. كل فرد على حد   يتم التقديم على الخدمة بشكل 

• If the family consists of two or more people, can I apply for one application for all of the family 

members? 

The service is provided individually. Each family member should apply for a separate application. 
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 البيانات وارسال الطلب؟  هل يمكن تعديل الطلب بمجرد تعبئة  •

 .للمتعامل الستكمال االجراء سيقوم فريق التدقيق بإرجاع الطلب في حال وجود نواقص في الطلب،

• Can the request be modified once the data is filled in and the application is sent? 

In case of deficiencies in the request, the audit team will return the request for modifications and 

update the submitted data. 

 


