
ي رحلة الحلم األمريكي 
 
 خطوة بخطوة ف
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  –استخراج شهادة حسن سير وسلوك )أو ما يعرف بالفيش( 

بحث الحالة الجنائية( أو الفيش اإلماراتي لمن لديه رقم هوية إماراتية    –في الوقت الحالي يتم استخراج )شهادة حسن سير وسلوك  

 السابق.سواء كان مقيماً حالياً أو مقيماً في 

بحث الحالة الجنائية( أو الفيش اإلماراتي ممثلة في الموقع الرسمي لوزارة    –توجد عدة قنوات الستخراج شهادة )حسن سير وسلوك  

( وكذلك الموقع الرسمي للقيادة العامة لشرطة دبي وتطبيق القيادة العامة MOI UAEالداخلية اإلماراتية وتطبيق وزارة الداخلية )

 (Dubai Policeلشرطة دبي )

 www.moi.gov.aeأوالً: عن طريق موقع وزارة الداخلية 

 بحث الحالة الجنائية –وسلوك ثم اختيار أبدأ الخدمة في خدمة شهادة حسن سير الدخول لموقع وزارة الداخلية  -1

الرقمية ) -2 الهوية  باستخدام  أو  الشخصي  الدخول بحسابك  وفي حالة عدم وجود حساب يمكن تسجيل    (UAE Passتسجيل 

 حساب جديد باستخدام رقم الهوية اإلماراتية وكذلك يمكن التسجيل باستخدام البريد اإللكتروني )اإليميل(.

 

http://www.zoaldv.com/
http://www.moi.gov.ae/
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

ج رقم الهاتف المتحرك والبريد اإللكتروني من البيانات المسجلة في الحساب، ويجب اختيار  ادخال بيانات الطلب وسيتم إدرا -3

 الغرض من االستخدام )لالستخدام خارج الدولة(.

 

 اختيار إمارة اصدار الشهادة وهي عادة اإلمارة التي يقيم بها مقدم الطلب. -4
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 اختيارها من القائمة ثم اختيار التالي.اختيار جهة الطلب من قائمة الدول )يمكن كتابة امريكا( ثم  -5

 

 االنتقال لصفحة جديدة تبين تكلفة إصدار الشهادة، ثم الموافقة على الشروط واألحكام. -6
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 التأكيد على الدفع اإللكتروني والضغط على موافق. -7

 

( أو  Credit Cardئتمانية عند اختيار طريقة الدفع، اختار )بطاقة غير الدرهم اإللكتروني( للدفع عن طريق البطاقة اال -8

 ( أو اختيار وسيلة الدفع المناسبة لديك.Debit Cardالبطاقة البنكية )
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 بعد ذلك ستظهر شاشة تحديد التكاليف للتأكيد ثم اختيار التنفيذ مع الدفع.  -9

 

 ادخال بيانات بطاقة الدفع وتنفيذ الدفع.  -10
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

)االيميل( مسودة من شهادة حسن سير وسلوك )الفيش( وهي ليست الشهادة  بعد وقت قصير ستصل عبر البريد اإللكتروني  -11

 النهائية. 
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

اسعاد   -12 مراكز  أحد  إلى  والذهاب  اإلماراتية  للهوية  ملونة  مع صورة  السابقة  وسلوك  سير  شهادة حسن  مسودة  طباعة  يجب 

ا نهاية هذه  في  التي سيتم ذكرها  اإلماراتية  الخارجية  لوزارة  التابعة  التوثيق )رسوم  المتعاملين  على طلب  والتقديم  لصفحة 

 درهم( وسيتم بعدها استالم شهادة حسن سير وسلوك األصلية مع توثيق وزارة الخارجية اإلماراتية. 150التوثيق 
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 MOI UAE – ثانياً: عن طريق تطبيق وزارة الداخلية 

لمن ليس لديه حساب يجب   –( UAE Passالرقمية )الدخول على التطبيق عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر أو عن طريق الهوية  -1

 التسجيل عن طريق الهوية اإلماراتية أو البريد اإللكتروني )اإليميل(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار خدمة حسن سير وسلوك من ضمن قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية.  -2
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 أسفل الشاشة لبدء طلب جديد.  )+(اختيار عالمة   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيار إمارة اصدار الشهادة وهي عادة اإلمارة التي يقيم بها مقدم الطلب.  -4
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 اختيار الغرض من االستخدام )لالستخدام خارج الدولة(.  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختيارها من القائمة. بعد اختيار لالستخدام خارج الدولة سيتم فتح نافذة جديدة الختيار الدولة، يمكن طباعة اسم امريكا ثم  -6
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 التأكد من رقم الهاتف المتحرك والبريد اإللكتروني )اإليميل( ثم االنتقال للتالي.  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االطالع على إجمالي الرسوم ثم الموافقة على الشروط واألحكام.  -8
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

(  Credit Cardببطاقة غير الدرهم اإللكتروني( وذلك للدفع عن طريق البطاقة االئتمانية )االنتقال لبوابة دفع وزارة الداخلية ثم اختيار )الدفع   -9

 ( وكذلك يمكن الدفع عن طريق بطاقة الدهم اإللكتروني. Debit Cardأو البطاقة البنكية ) 

 بعد ذلك ستظهر شاشة تحديد التكاليف للتأكيد ثم اختيار التنفيذ مع الدفع.  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoaldv.com/


ي رحلة الحلم األمريكي 
 
 خطوة بخطوة ف

 

www.zoaldv.com 

 

 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 ادخال بيانات بطاقة الدفع وتنفيذ الدفع.  -11

 

 وقت قصير ستصل عبر البريد اإللكتروني )االيميل( مسودة من شهادة حسن سير وسلوك )الفيش( وهي ليست الشهادة النهائية.   بعد -12
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

مراكز اسعاد المتعاملين يجب طباعة مسودة شهادة حسن سير وسلوك السابقة مع صورة ملونة للهوية اإلماراتية والذهاب إلى أحد  -13

درهم(  150التابعة لوزارة الخارجية اإلماراتية التي سيتم ذكرها في نهاية هذه الصفحة والتقديم على طلب التوثيق )رسوم التوثيق 

 وسيتم بعدها استالم شهادة حسن سير وسلوك األصلية مع توثيق وزارة الخارجية اإلماراتية. 
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 : www.dubaipolice.gov.ae –  موقع القيادة العامة لشرطة دبيثالثاً: عن طريق 

 . قيادة العامة لشرطة دبيمن ال حسن سير وسلوكة استخراج شهادبات متطل -1

 

 حسن سير وسلوك من القيادة العامة لشرطة دبي. رسوم استخراج شهادة  -2
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

( او الضغط هنا. ثم اختيار خدمة شهادة بحث  www.dubaipolice.gov.aeالقيادة العامة لشرطة دبي )الدخول لموقع  -3

 الرئيسية.الحالية الجنائية من القائمة 

 

 اختيار زر الدخول للخدمة.  -4
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 زائر، خارج الدولة(. مقيم، /مواطناختيار نوع المستخدم ) -5

 

 كان المقدم لديه حساب سيتم استرجاع رقم الهوية من بيانات التسجيل( )إذا  ادخال رقم الهوية، في حالة اختيار مقيم -6
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 ، ادخال الرقم الموحد )يمكن الحصول عليه من تأشيرة الزيارة(في حال اختيار زائر -7

 

 إرفاق بطاقة البصمات()االسم، الجنسية، هل لديك رقم هوية، الهاتف ويجب ادخال في حال اختيار خارج الدولة،  -8
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 رة لإلقامة السابقة. واز السفر وصوية وصورة من جصورة شخصفي حال اختيار خارج الدولة، يجب إرفاق لك كذ -9

 

 بعد اختيار نوع المستخدم يجب اختيار الغرض من الشهادة من القائمة )اختيار الهجرة خارج الدولة(. -10
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 ر نوع الجهة الطالبة للشهادة )السفارة تعتبر قطاع خاص(اختيا  -11

 

 من القائمة(.  اإلنجليزيةاللغة   اختاراللغة التي ترغب اصدار الشهادة بها )اختيار   -12

 

 في صندوق البحث. US اكتب  US Embassyول السريع السم )للوصا الشهادة اختيار الجهة الخاصة التي ستقدم له -13
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 رمز التحقق األمني ثم التالي.واختيار ام على الشروط واألحكوالموافقة )اإليميل(  البريد االلكتروني أكيدوتادخال   -14

 

 مراجعة بيانات الطلب ثم ارسال الطلب   -15
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 ي )اإليميل( على البريد اإللكترونالدفع   إيصالفع سيتم ارسال بعد ارسال الطلب سيتم االنتقال لصفحة دفع الرسوم وبعد الد  -16
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 وني )اإليميل(. سيتم ارسال شهادة بحث الحالة الجنائية بعد فترة يوم ليومين على البريد اإللكترم ث -17
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 الحقاً ليصبح كما النموذج التالي.من المراكز المذكورة   اإلماراتية بعد استالم الشهادة يجب توثيقها من وزارة الخارجية  -18

 

http://www.zoaldv.com/


ي رحلة الحلم األمريكي 
 
 خطوة بخطوة ف

 

www.zoaldv.com 

 

 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 Dubai Police  – القيادة العامة لشرطة دبي ق رابعاً: عن طريق تطبي 

 الدخول للتطبيق واختيار الخدمات. -1

 

 ، اختيار خدمة شهادة بحث الحالة الجنائية.في قسم الشهادات والتصاريح -2
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 بيانات المقيم.، ادخال رقم الهوية وبقية ، في حال اختيار مقيممقيم، زائر، خارج الدولة(/اختيار نوع المقدم )مواطن -3

 

 .أشيرة الزيارة(الرقم الموحد )يمكن الحصول عليه من تل ادخا، زائرفي حالة اختيار  -4
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 تية وبقية البيانات المطلوبة. مارا، ادخال رقم الهوية اإلولديك رقم هوية إماراتية في حال اختيار خارج الدولة -5

 

 وبقية البيانات المطلوبة. ال رقم الهاتف المتحرك، ادخيار خارج الدولة وليس لديك رقم هويةفي حال اخت -6
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 رة اإلقامة السابقة. رة الجواز وصوصورة شخصية وصوارفاق  -7

 

 ر الغرض من الشهادة من القائمة )الهجرة خارج الدولة(. اختيا -8

 

http://www.zoaldv.com/


ي رحلة الحلم األمريكي 
 
 خطوة بخطوة ف

 

www.zoaldv.com 

 

 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 رات تعتبر قطاع خاص، السفااختيار نوع الجهة الطالبة )قطاع خاص( -9

 

 . (اإلنجليزيةاختيار اللغة التي المطلوب اصدار الشهادة بها )اللغة  -10
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 ندوق البحث. في ص USاكتب  US Embassyيع السم للوصول السراختيار الجهة الخاصة التي ستقدم لها الشهادة )  -11

 

 ثم إرسال الطلب.  خلةيانات المدام ومراجعة البواألحكالموافقة على الشروط   -12
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

ي  على البريد اإللكترونالدفع   إيصالفع سيتم ارسال بعد ارسال الطلب سيتم االنتقال لصفحة دفع الرسوم وبعد الد -13

 )اإليميل( 
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 وني )اإليميل(. سيتم ارسال شهادة بحث الحالة الجنائية بعد فترة يوم ليومين على البريد اإللكترم ث -14
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الحقاً ليصبح كما النموذج  من المراكز المذكورة   اإلماراتية بعد استالم الشهادة يجب توثيقها من وزارة الخارجية  -15

 التالي. 
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 ZoalDV.com – كل الحقوق محفوظة 

 لتابعة لوزارة الخارجية: مراكز اسعاد المتعاملين ا

، أو في بالضغط هنايمكن االطالع على مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لوزارة الداخلية في الموضع الرئيسي لوزارة الخارجية اإلماراتية 

 الجدول أدناه

 اإلمارة/المدينة  المركز  رقم الهاتف  ساعات العمل 

 أبوظبي مارينا مول  80044444 مساءً  6 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 80044444 ظهراً  2 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 زايدمدينة  مركز تم 80044444 ظهراً   2 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 الخميس  - السبت 

:  1 - صباحاً  8:30الفترة الصباحية:  

 ظهراً 

 مساءً  10  -مساًء   5الفترة المسائية:  

0506439937 

037662462 
 عود التوبة  -العين  وتخليص المعامالت ة الفجر للطباعمكتب 

 بر دبي -دبي  الدولي بدبيمكتب وزارة الخارجية والتعاون  044040087 ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 2الطوار   -دبي  مركز إسعاد المتعاملين طوار سنتر 042028112 ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 شارع الشيخ زايد   -دبي  مركز إسعاد المتعاملين المنارة سنتر 045035103 ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 ديرة  -دبي  غرفة تجارة وصناعة دبي  042838800 ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 أبراج اإلمارات    -دبي  1خدمات   80044444 ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 طريق مليحة   -الشارقة   الشارقة  مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي  ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 شارع الكورنيش   -عجمان  غرفة تجارة وصناعة عجمان  067441777 ظهراً   2:30 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 الروضة  -أم القيوين  أم القيوين  غرفة تجارة وصناعة  067651111 ظهراً   2:15 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 شارع الجزعة  - رأس الخيمة  رأس الخيمة  وصناعة غرفة تجارة   072215466 ظهراً   2:30 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 الفجيرة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة  092055888 ظهراً   3 - صباحاً  8الخميس /  - األحد 

 

http://www.zoaldv.com/
https://sp.mofaic.gov.ae/Contacts/Pages/التواصل-مع-مراكز-التصديقات.aspx

