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الصفحة الرئيسية

"برجاء الضغط على 

"الدخول بالهوية الرقمية



الدخولتسجيل

أدخل رقم الهوية اإلماراتية

البريد اإللكتروني أو رقم, 

الهاتف المتحرك الخاص بك



ل عن طريق الهوية الرقميةالدخوتسجيل



صفحة التحكم

نقر لمعرفة األسباب إن كان أ

طلبك غير موجود



صفحة المعلومات

نقر هنا للعودة إلى الصفحة أ

الرئيسية



صفحة التحكم

نقر هنا لمراجعة الطلب أ

الحالية( الطلبات) نقر إلنشاء طلب جديدأ

الشروط "نقر هنا للموافقة على أ

الخاصة بنا" واألحكام



قائمة الطلبات

تعتمد الصورة على جنس 

.الطفل

هذا الطلب لطفلة: مثال

يد نقر هنا للتسجيل في الطلب الجدأ

الخاص بك



صفحة معلومات الطفل

حرك المربع للتركيز على 

الوجه أدخل اسم الطفل باللغة 

العربية

" ةالمتابع"زر يتم تفعيلس

بعد االنتهاء من المتطلبات 

عالهأالثالث 

أدخل اسم الطفل باللغة 

اإلنجليزية

قم بتحميل صورة 

الطفل وفقاً لإلرشادات



صفحة معلومات الطفل

تطبيق أجازة األبوة 

متاح فقط لموظفي )

(الحكومة اإلتحادية

اً يتم تطبيق أجازة األمومة تلقائي

متاح فقط لموظفات الحكومة )

(اإلتحادية

تطبيق دعم الطفل 

متاح فقط لموظفي )

(الحكومة اإلتحادية



صفحة معلومات الطفل

أختر األيام ألجازة األبوة

لحذف الصفوف قم باستخدام خيار 

الحذف

إضافة أجازات باستخدام 

أيام مختلفة عن طريق 

خيار إضافة أجازة

لحفظ األيام التي " حفظ"أضغط 

قمت باختيارها

الحصول على األجازات طبقاً 

للتعليمات



صفحة معلومات الطفل
برجاء الضغط إللغاء دعم 

األطفال

برجاء الضغط لتغيير 

أجازة األبوة عند الحاجة

برجاء الضغط إللغاء 

أجازات األبوة



التأكيد على الشروط

لقبول " نعم"نقر على أ

الشروط والمتابعة



مراكز االستالم

أدخل عنوان المنزل

لى لالنتقال إ" المتابعة"نقر على أ

صفحة مراجعة الطلب



مراكز االستالم

ناءً سيتم اختيار مركز االستالم تلقائياً ب

على اإلمارة ومدينة الميالد

لى لالنتقال إ" المتابعة"نقر على أ

صفحة مراجعة الطلب



صفحة المراجعة

"متابعة"نقر على أ



رسوم المعلومات

"دفع"نقر على أ



ابة يتم توجيه عملية الدفع إلى بو

الدرهم اإللكتروني

صفحة توجيه عملية الدفع



خيارات الدفع

خيارات الدفع بالدرهم االلكتروني



اختيار بطاقات الدفع

اتم بطاقاستخدالدفع بإ

الدرهم اإللكتروني

نقر على التأكيدأ



تفاصيل الرسوم

الرسوم المعروضة أعاله ألغراض : مالحظة 

توضيحية فقط وقد تختلف عن الرسوم الفعلية 
للخدمة

أدخل رقم بطاقة الدرهم 

اإللكتروني 

ورمز المرور في الحقول 

"نأدفع اآل"المعنية وأنقر على 



تقديم الدفع

.  تمت عملية الدفع بنجاح

العودة إلى "نقر على أ

"صفحة التاجر



خيارات الدفع

أخرى الدفع باستخدام بطاقات

ا فيز)الدرهم االلكتروني بخالف

(وماستر كارد



معلومات الدفع

أدخل تفاصيل البطاقة 
المطبوعة على بطاقتك

CVV2/CVC2 أدخل رمز
المطبوع على ظهر بطاقتك

الرسوم المعروضة اعاله ألغراض : مالحظة 

توضيحية فقط وقد تختلف عن الرسوم الفعلية 
للخدمة



خيارات الدفع

دفع باستخدام محفظة الدرهم أ

الدفع الفوري–االلكتروني



خيارات الدفع

أدخل رمز المرور لمرة واحدة 

و لتطبيق الدرهم اإللكتروني مباشر أ

عن طريق تطبيق مصرفك طبقاً 

لتعليمات مصرفك 

الرسوم المعروضة اعاله ألغراض : مالحظة 

توضيحية فقط وقد تختلف عن الرسوم الفعلية 
للخدمة



انتهاء عملية الدفع

نقر على الصفحة أ

نقر على أالرئيسية، ثم 

مراجعة حالة الطلب 

لمتابعة الطلب الخاص بك

كمال الدفع ستصفحة إ

بنجاح



صفحة التحكم

نقر هنا لمراجعة الطلبات أ

الحالية



حالة الطلب

"  العرض"نقر على أ

الطلبلرؤية تفاصيل 

يتحول لون الدائرة إلى األخضر 

رجى ي  . وثيقةعند إصدار ال

جميع تصبح االنتظار حتى 

.خضراءالدوائر

رة سوف تتلقى رسالة نصية قصي

ةوتكون جاهزوثائقبعد طباعة ال

لإلستالم 

أضغط على األيقونة لتحميل شهادة 

ي متاحة فقط للطلبات المسجلة ف)الميالد 

(إمارة أبوظبي



حالة الطلب

عد سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة ب

وتكون جاهزه وثائقطباعة ال

رجى زيارة مركز ي  . لإلستالم

ة االستالم المذكور في الرسالة النصي

إلستالم الوثائق

"  العرض"نقر على أ

طلبلرؤية تفاصيل ال

يتحول لون الدائرة إلى األخضر 

رجى ي  . وثيقةعند إصدار ال

جميع تصبح االنتظار حتى 

.الدوائر خضراء

برجاء الضغط على البطاقة

لعرض حالة األجازات 

في حالة تقديم )والمنح 

(الطلب



متابعة حالة التوصيل

يمكنك النقر هنا لتتبع حالة

التوصيل إلى المنزل



متابعة حالة التوصيل

أدخل رقم التتبع الخاص بك

وأنقر فوق بحث

تحقق من حالة الطلب

ي رجى االتصال بمركز 

اتصال بريد اإلمارات 

للحصول على المساعدة 



االتصال علىرجى في حال وجود اي استفسار، ي  

اتصل بنا

600522222


