
دليل استخدام
الخدمات الرقمية

خدمات التسجيل
«فتح حساب مشرف للجهات الحكومية»



تم إطالق منصة ذكية للخدمات الحكومية على مستوى الحكومة 
االتحادية وهو نظام الكتروني تم تطويره كامال بجهود داخليا.

وتعمل المنصة كقاعدة �تمتة وتطوير الخدمات الحكومية االتحادية 
وتحويلها إلى خدمات رقمية تتيح للمتعاملين الحصول عليها عن 

طريق أجهزتهم االلكترونية

معامالت
رقمية

دفع
إلكتروني

موافقة
فـــــــورية

تعريف
بالمنصة



اختيار «الخدمات» من القائمة
الرئيسية للمنصة

اختيار
«فتح حساب

موظف شركة»
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فتح حساب مشرف
للجهات الحكومية
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الدخول إلى موقع
UAEHUB1

2

https://uaehub.ae

تسجيل الدخول عبر اسم 
المستخدم وكلمة المرور 

التي تم إنشاؤها عبر 
UAEPASS



02

اتبع الخطوات التالية في نافذة التقديم : 6

فتح حساب مشرف
للجهات الحكومية

تعبئة البيانات المطلوبة في نافذة «إنشاء» 
في هذه الخطوة يجب التأكد من اختيار  التسجيل كمشرف حساب 

اضافة الجهة الحكومية

يكتفى بالكتاب الرسمي في حال التسجيل من الجهة الحكومية

5



إضغط على الزر الموجود في أقصى اليسار لطباعة التعهد

قم بتوقيع وثيقة التعهد ومسحها ضوئيا

قم بتحميل وثيقة التعهد من خالل النافذة على اليسار

إضغط على زر «أرسل»
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7
عند اعتماد الموظف من 

قبل المشرف سيصل 
الموظف بريد الكتروني 
يؤكد إتمام فتح حساب 

موظف بنجاح

فتح حساب مشرف
للجهات الحكومية

8
ستظهر المعاملة تلقائيا في 

نافذة «المكتملة» في الصفحة 
الرئيسية للمنصة
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2

الدخول إلى 
حساب الشركة 
عبر القائمة 
العلوية في 
الزاوية اليسرى 
للشاشة 
الرئيسية 
للمنصة

ستتواجد المعاملـــة تلقائيـــا في نافـــذة «قيــد التنفيــذ» فـي صفحـة المشـرف

ستظهــــر نافــــذة تمكــــن المشــــرف مــــن اعتمــــاد المــــوظف وتحــــديــــد أداوره

بإمكانك ا¹ن 
الدخول إلى 
حساب الشركة 
عبر القائمة 
العلوية في 
الزاوية اليسرى 
للشاشة 
الرئيسية 
للمنصة ثم 
اختيار الشركة 
التي تم 
اعتمادك 
كموظف لها

بعد االنتهاء من 
الخطوات السابقة 

يجب على 
المشرف الخاص 

بالشركة الدخول 
إلى حساب 

الشركة العتماد 
الموظف

1

3

تهانينا.. انتهيت من عملية فتح حساب موظف
بإمكانك ا¹ن الدخول إلى المنصة الوطنية عبر الرابط التالي

WWW.

شركة ذ م م

شركة ذ م م

https://uaehub.ae

فتح حساب مشرف
للجهات الحكومية

اعتماد موظفي الجهة
من قبل المشرف 


