
نظام الھجرة اإللكترونیة

الخطوة األولى:
employerالتالي اضغط ثمwww.emigrate.gov.inالتالي الموقعالىاذھب > Registration >

request letter to Indian Mission for FE Registration .وتعبأتھاالرسالةبتنزیلذلكبعدقم
بالمعلومات المطلوبة.

الخطوة الثانیة: 
employerالتالي اضغط ثمwww.emigrate.gov.inالموقع إلىإذھب > Registration< Individual 

االیمیل) إلىOTPالمرور (كلمةارسالذلكبعدیتمصحتھا. سوفمنتحققوالمطلوبةالحقولبتعبأةقمثم
المسجل.

الخطوة الثالثة:
فيتظھرسوف) التيOTPشاشة (فيالمسجلاإلیمیلإلىارسالھاتم) التيOTPشاشة (ستظھر 

معالطلبرسالةبتحمیلقمثمالمطلوبة،بتعبئة البیاناتالعمل. قمصاحبتسجیلنافذةستظھرذلكالموقع. بعد
وقمالملف إفتحPDFملف ایقونةتظھرسوفذلك.بعدSubmitبتسلیمھا.فمثمالمطلوبة،المستنداتكافة

بطباعتھ .

الخطوة الرابعة:
المستنداتكافةعامل) معطلباستمارةعلى المحتويPDFمن (ملف الموقعةالطلباستمارةبتسلیمقم

المطلوبة إلى السفارة للحصول على شھادة عدم ممانعة من السفارة على إصدار تأشیرة للعاملة.

مستندات إضافیة مطلوبة عند استقدام عاملة منزل:
إلى30بینالعاملةیكونعمرأن(علىالعملووزارةالخارجیةوزارةمنالمصدقالعملعقد.1

سنھ)50
رسالة تعھد یتم تقدیمھا للسفارة (النموذج في الرابط ادناه)..2

نسخھ من جواز سفر العاملة.3
شھادة تقدیر الراتب مع كشف الحساب البنكي لمدة ثالثة اشھر (على أن ال یقل دخل جمیع افراد.4

شھربا)عمانيلایر1000عناألسرة
سنواتثالثلمدةصالحیةمععمانيلایر1100بمبلغالبنكيالضمان.5

نسخة من التامین الصحي للعاملة.6
نسخة من المأذونیة.7

نسخھ من جواز سفر الكفیل وبطاقتھ الشخصیة.8
استمارة طلب توظیف عاملة منزل (النموذج في الرابط ادناه).9
عقد الخدمة الھندي واستمارة الھجرة (النموذج في الرابط ادناه).10

https://www.indemb-oman.gov.in/docs/1607520142Housemaid%20Agreement%20Form.pdf

الخطوة الخامسة:
للعاملھ. وسوفتأشیرةعلىممانعھللحصولعدمشھادةتصدروسوفالعاملتسجیلعلىالسفارةتوافقسوف

یستلم صاحب العمل ایمیل یحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة السادسة: 

http://www.emigrate.gov.in/
http://www.emigrate.gov.in/
https://www.indemb-oman.gov.in/docs/1607520142Housemaid%20Agreement%20Form.pdf


علیھا.للتصدیقالسفارةإلىالتأشیرةمن نسخ3احضاریتطلبالتأشیرةعلىالحصولبعد

الخطوة السابعة:
Servicesعلى والضغطالھجرةموقعإلىالدخولالعملصاحبعلى > Direct Recruitment under

Indian Mission Attestationتموالراتبالعملبطبیعةوالمتعلقةالنظامفيالموجودةاالستمارةبتعبئة. قم
click“علىاضغطاإلنتھاءالسفارة. وبعدقبلمنالمصدقةالتأشیرةنسخةبتحمیلقم here to generate

job id and job code”

الخطوة الثامنة: 
سوف یتم ارسال ایمیل الى ایمیل صاحب العمل المسجل حیث یتضمن رقم الوظیفة ورمز الوظیفة ورقم الجواز.

الخطوة التاسعة: 
Servicesزر علىالضغطخاللمنفرديعملعقدإصدار العملصاحبعلى > Generate Individual

Employment Contract.

الخطوة العاشرة:
ومشاركةفیھورقةكلعلىوالتوقیعالعقدطباعةالعملصاحبعلىالنظاممنالعقدإصداریتمأن بعد

معلومات رقم الوظیفة ورمزھا وإعطاءھا للعاملة أو الموظف للتوقیع على العقد.

والعاملةالعملصاحببواسطةوالموقعالھجرةنظاممنالصادرالعملوعقدالتأشیرةعلىالحصولبعد
فیجب اتباع الخطوات التالیھ:

الضغطخاللمنالھجرةتصریح وطلبemigrate.gov.inموقعفتحالعاملةعلى.1
Applyعلى  for emigration Clearance for ECR countries > Employer Registered

on emigrate Systemبطلبالتقدمأثناءالمعلوماتاتباعمنالتأكدالعاملأوالعاملة. وعلى
جوازمنونسخةالعامل/هجوازبحجموصورةالموقعالعملوعقدوالتأمینالھجرةتصریح

السفر. سوف یتم طلب تحمیل كافة المستندات عند التقدم لطلب تصریح الھجرة.

الدفعیكونأنعلىالھجرة)تصریحاصدارھندیھ (رسوم روبیھ200دفع العاملةعلى.2
العاملعلىیتوجبفالإلكترونیاالھجرةتصریحرسومدفعحالةفيمالحظھ) (ذلك.غیرأوالكترونیا

الرسومدفعیتوجبلفإنھالكترونیھغیربطریقھالرسومدفعحالةالمھاجرین. وفيحمایةمكتبزیارة
أوالعاملعلىیتوجبفإنھالبنكفيالرسومدفعتمأنھحالةالمحددة. وفيالھندیةالبنوكمنأيفي

وتقدیمالھجرةتصریحلطلبالعاملةاوالعاملاختارهالذيالمھاجرینعنایةمكتبزیارةالعاملة
النسخة األصل مع ایصال الدفع واستمارة تسجیل تصریح الھجرة.

المعلوماتمراجعةبعدالھجرةتصریحرفضأوبالموافقةالمھاجرینحمایةمكتبیقومسوف.3
إبالغسیتمفإنھالھجرةتصریحعلىالموافقھأوالرفضحالةوفيالطلب.معالمرفقةوالمستندات

المھاجر بذلك عبر ارسال ایمیل على البرید الغلكتروني للمھاجر.

 منeStickerتحمیل المھاجرعلىیجبفإنھالھجرةتصریحعلىالموافقةتمتإذا.4
Downloadعلى الضغطخالل منemigrate.gov.inالموقع  esticker


