
التحقق من المصدر األساسي للوثائق
وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني

كیفیة تقدیم الطلب
"دلیل مفّصل لتقدیم طلبك"



الخطوة األولى    التسجیل
www.dfgateway.comبزیارةقم●
أدخل عنوان بریدك اإللكتروني للبدء●

* إذا قمت بالتسجیل مسبقاً مع مجموعة داتافلو، سیطلب منك النظام إدخال كلمة السر في الصفحة التالیة.

http://www.dfgateway.com


إذا كانت ھذه أول محاولة تسجیل، سوف تستقبل برید تلقائي یحتوي على رابط التفعیل إلى عنوان بریدك اإللكتروني المسجل.
یرجى النقر على رابط التفعیل إلكمال عملیة التسجیل و إدخال كلمة السر



الخطوة الثانیة    تفعیل حسابك
Sign"صفحةخاللمنالسركلمةوالمسجلاإللكترونيبریدكعنوانأدخلحسابك،تفعیلإكمالعند● In"



Forgot"علىاضغطالسر،كلمةنسیتإذا* Password،"علىانقرثمالمطلوبةالتفاصیلأدخل"Submit."علىیحتويالمسجلاإللكترونيبریدكعنوانإلىرسالةتستقبلسوف
رابط لتغییر كلمة السر.



الخطوة الثالثة    صفحة المعاملة
Detailed"علىاضغطالمعاملة،صفحةخاللمن● Case Entry"الطلببتقدیمللبدء
Select"قائمةعبرداتافلولمجموعةالمرجعيالرقمبإستخداممعاملتكتتبعأیضاًیمكنك● Case"خانةعلىالضغططریقعنأو"Check your Status."



الخطوة الرابعة    معلومات الجھة الترخیصیة

"اختر جھة الترخیص"حدد وزارة األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني من القائمة المنسدلة

یرجى تحدید نوع المھنة من القائمة المنسدلة "اختر مھنتك" بناًء على مھنتك. الخیارات كالتالي:●
سنوات).ثالثةعنتقلالخبرة(یتطلبصیدلةمساعدأوبیطري،مساعدأومختبر،فنيكنتحالفيالمنسدلةالقائمةمنالخیارھذاتحدیدیرجى):Assist(المعاونةالمھن-
الخبرة(یتطلبصیدلًیاأومختبرأخصائيأوبیطرًیاممارًساكنتحالفيالمنسدلةالقائمةمنالخیارھذاتحدیدیرجى):Specialist(أخصائي-
تقل عن خمس سنوات).-
Report(التقریرنقل- Transfer:(تقریرنقلإلىتسعىكنتحالفيالخیارھذاتحدیدیرجىDataFlowوشؤوناألشغالوزارةإلىإنشاؤهتموالذيبكالخاصالحالي

البلدیات والتخطیط العمراني.



یرجى تحدید نوع الخدمة عن طریق التحدید من القائمة المنسدلة "اختر خدمتك" ، حالًیا ، الخیارات كما ھو مبین أدناه (ستظھر الخیارات في القائمة المنسدلة بمجرد تحدید مھنتك):●
Express(السریعةالخدمة.1 Processing:(فيبكالخاصالتحققلطلبسریعةمعالجةنقدمبك.الخاصةالتحققلطلباتالسریعةللمعالجةالسریعة""الخدمةتحدیدالرجاء

السریعةللخدمةالدفعمستحقةإضافیةرسومھناكعمل.یوم14غضون
Assisted(المساعدةالخدمة.2 Service:(منالمساعدةلتحدیدالمساعدة""الخدمةتحدیدالرجاءDataFlowوقمالمطلوبةالمعلوماتمناألدنىالحدامألطلبك.إلكمال

معلوماتعلىللحصولمعكسنتواصل،استفسارأيوجودحالةفيتحمیلھا.تمالتيالمستنداتمنمطلوبھوكماالتفاصیلبملءفریقناسیقومبك.الخاصةالمستنداتبتحمیل
إضافیة. ھناك رسوم إضافیة مستحقة الدفع للخدمة المساعدة

Regular(العادیةالخدمة.3 Service:(بك.الخاصةالتحققطلباتلمعالجةالعادیة""الخدمةتحدیدیرجى

وسعروالحزمةوالخدمةالمھنةذلكفيبماالمحددةالتفاصیلتأكیدإلعادةالصفحةداخلمنبثقةنافذةالنظامسیعرضالحزمة.تحدیدالرجاءالمناسبة.الحزمةالنظامسیعرضاختیاراتك،علىبناًء
الحزمة. یرجى التأكید على النافذة المنبثقة للمتابعة.

سیقوم النظام بتحمیل الحزمة، أي تحمیل قائمة المستندات المطلوبة للحزمة.



لتقلیلاالعتمادبیاناتعلىالنقرأواإلضافيالمستندمتابعةعدمقررتحالفي،ذلكإلىباإلضافة"+".الزرفوقبالنقرإضافیةرسوممقابلللتحققإضافیةشھاداتأومستنداتإضافةیمكنك
العدد بالنقر فوق الزر "-". یرجى مالحظة أنھ ال یمكن تقلیل العدد إلى أقل من عدد الحزمة القیاسي للوثائق.

إضافتھاتمتالتياالعتمادبیاناتأوالمستنداتأنواعإظھارإلىھذاسیؤديمنتج"."إضافةالزرفوقبالنقرإضافیةرسوممقابلللتحققالشھاداتأوالمستنداتمنإضافیةأنواعإضافةیمكنك
إلى المجموعة.

سیطالبك النظام بتأكید اختیارك للخیارات قبل المضي قدًما. سیعرض النظام أیًضا المبلغ اإلجمالي المحسوب المستحق بناًء على اختیارك للخیارات.

* مالحظة: ستتمكن من إضافة مكونات إضافیة للتحقق من التعلیم أو العمل مقابل رسوم إضافیة داخل الحزم.



الخطوة الخامسة    المعلومات الشخصیة
Personal"الشخصیةالمعلوماتصفحةعلى● Details،"المطلوبةالتفاصیلإدخالیرجى
ارفع نسخ ممسوحة واضحة و كاملة للوثائق اإللزامیة التالیة:●

جواز السفر-
شھادة تغییر االسم (إن لزم) مدعومة بشھادة زواج أو إقرار أو أي نوع من الوثائق القانونیة-

التالیةللصفحةلالنتقال"Next"علىاضغطثممنوالمعلومات،حفظلیتم"Save"حفظعلىاضغط●
كمجموعة خطوات الحقة، سیطلب منك النظام بتعبئة المعلومات للوثائق و رفع الشھادات المطلوبة للتحقق.●



الخطوة السادسة    الشھادة التعلیمیة
على صفحة الشھادة التعلیمیة، قم بتعبئة المعلومات المطلوبة وتحمیل نسخة واضحة مقروءة للوثائق اإللزامیة التالیة:●

نسخة عن الشھادة التعلیمیة األصلیة.-
الوجھ الخلفي للشھادة التعلیمیة (تطبق على الشھادات الصادرة من أفغانستان، الھند و الباكستان).-



الخطوة السابعة    شھادة الخبرة
على صفحة شھادة الخبرة، قم بتعبئة المعلومات المطلوبة وتحمیل نسخة واضحة مقروءة للوثائق اإللزامیة التالیة:●

نسخة عن شھادة الخبرة األصلیة أو-
نسخة عن شھادة اإلعفاء من الخدمة-



الخطوة الثامنة   الرخصة المھنیة (إن وجدت)
في صفحة "الترخیص المھني" ، أدخل التفاصیل المطلوبة وقم بتحمیل مسح ضوئي غیر مقصوص للمستندات اإللزامیة المدرجة أدناه:●

-ً الرخصة المھنیة الصادرة سابقا



الخطوة التاسعة    خطاب التفویض اإللزامي
وثیقة إلزامیةبعد االنتھاء من تعبئة كل بیانات الشھادات، یجب توفیر خطاب التفویض المعبئ و الموقع قبل البدء بأي إجراءات، كونھ●
قم بتنزیل نسخة خطاب التفویض●
یجب أن تقوم بطباعتھ، تعبئة البیانات المطلوبة وتوقیعھ●
قم بتحمیل النسخة المعبئة و الموقعة لتتمكن من إكمال اإلجراء●



الخطوة العاشرة    مراجعة الطلب قبل التقدیم
على صفحة مراجعة الطلب، قم بتفحص التفاصیل المدخلة قبل التقدیم●
"Edit"خانةعلىالنقرعبرالمدخلةالمعلوماتتعدیلیمكنك●



الخطوة  الحادیة عشر    الدفع
على صفحة الدفع، بناًء على الحزمة المختارة یمكنك معاینة تفاصیل الرسوم بالجدول المخصص لمجمل الرسوم●
یمكنك القیام بعملیة الدفع عبر النقر على خانة "تقدیم الطلب" و سیقوم النظام بإعادة تحویلك إلى بوابة الدفع●



الخطوة الثانیة عشر    إیصال الدفع الضریبي
عند إكمال عملیة الدفع سیقوم النظام تلقائیاً بإصدار أیصال الدفع الضریبي القابل للطباعة و تحویل طلبك للقیام بعملیة التحقق من المصدر الرئیسي●

* مالحظة: اإلیصال أعاله یعتبر عینة.



الخطوة الثالثة عشر    مراجعة حالة الطلب
Check"خانةعلىبالنقرقمالطلب،حالةبمراجعةلتقوم● Your Status"باألسفلالموضحةالصفحةإلىتحویلكوسیتم
Case"علىانقرالطلب،فيالمدخلةالتفاصیللمراجعة● ID"
عند إكتمال تقریر التحقق، یمكنك تحمیل نسخة منھ●


