
كیفیة التقدیم
مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف

دلیل خطوة بخطوة الستكمال طلبك
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 مقدمة

.(PSV - التحقق من المصدر األساسي) الخاص بك خطوة بخطوة DataFlow سوف یغطي ھذا العرض التقدیمي عملیة تقدیم طلب
یرجى الرجوع قبل البدء إلى المستند المرجعي للعمیل لمعرفة تفاصیل الشھادات المطلوبة من مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف

إذا واجھت أي مشكلة أو احتجت إلى مساعدة
https://support.dataflowgroup.com  یرجى التواصل معنا على

 ٥.المعلومات الشخصیة

٦.ارفع نسخ الشھادات

٧. الدفع

٢.لوحة معلومات التطبیق

 ٣. قم باختیار ھیئة مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف

 ٤. قم باختیار الحزمة المناسبة

١.أنشئ حسابك
التسجیل 

تفعیل الحساب
ضع كلمة مرور

٨.تتبع معاملتك

٥

 ٦   

٧   

٨

١

٢

٣

٤

https://support.dataflowgroup.com/
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قم بزیارة https://www.dfgateway.com و أدخل عنوان بریدك اإللكتروني للبدء

١   إنشاء حساب | تسجیل

https://www.dfgateway.com/
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١إنشاء حسابك | تسجیل 

 إذا قمت بالتسجیل مسبقاً مع مجموعة داتافلو، 
سیطلب منك النظام إدخال كلمة السر عبر الصفحة 

التالیة. 
إذا كانت ھذه أول محاولة تسجیل، سوف تتلقى برید 
تلقائي یحتوي على رابط التفعیل إلى عنوان بریدك 

اإللكتروني المسجل.
یرجى النقر على رابط التفعیل إلكمال عملیة 

التسجیل و إدخال كلمة السر

قم بزیارة https://www.dfgateway.com و أدخل عنوان بریدك اإللكتروني للبدء

https://www.dfgateway.com/


5

١إنشاء حسابك | تسجیل

یجب ضبط كلمة السر الخاصة بك و تأكیدھا ثم الحفظ والمتابعة
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إنشاء حسابك |تفعیل الحساب

بمجرد تفعیل حسابك ، أدخل  البرید اإللكتروني 
المسجل وكلمة المرور في صفحة تسجیل الدخول 

Sign In Page

١
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قم بإعداد حسابك | ھل نسیت كلمة السر

إذا نسیت كلمة السر
 Forgot Password اضغط على 

أدخل التفاصیل المطلوبة 
Submit ثم انقر على

سوف تتلقى برید إلى عنوان بریدك اإللكتروني 
المسجل یحتوي على رابط لتغییر كلمة السر

١
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صفحة المعاملة

من خالل صفحة المعاملة، اضغط على Start application للبدء بتقدیم الطلب

یمكنك أیضاً تتبع معاملتك بإستخدام الرقم المرجعي 
Select Case لمجموعة داتافلو عبر قائمة

أو عن طریق الضغط على خانة
Check your Status

٢
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 Dubai Corporation for Ambulance services اختر مؤسسة دبي لخدمة اإلسعاف

و سیعرض لك النظام الحزم المتوفرة لتقوم باالختیار بما یتناسب مع نوع معاملتك

٣قم باختیار ھیئة مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف
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قم باختیار الحزمة المناسبة           

- یرجى تحدید  الحزمة المناسبة و تأكید متابعة تقدیم الطلب.  
*مالحظة: بناًء على الحزمة المختارة  ، سیتم عرض تفاصیل المستندات المحددة الخاصة بك

 
- یمكنك إضافة شھادات للتحقق مقابل رسوم إضافیة بالنقر فوق الزر "+". باإلضافة إلى ذلك ، في حال قررت عدم تقدیم الشھادة اإلضافیة یمكنك النقر على زر "-"  لتقلیل العدد.

*یرجى مالحظة أنھ ال یمكن تقلیل العدد إلى أقل من عدد شھادات الحزمة المختارة.

٤
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التفاصیل الشخصیة

في صفحة التفاصیل الشخصیة Personal Details ، انقر 
فوق الزر تحمیل Upload   لتحمیل نسخة واضحة من جواز 

سفرك. سیقوم النظام بمسح جواز سفرك وملء بیاناتك تلقائیاً. 
یرجى التأكید لحفظ معلوماتك الشخصیة.

٥
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سیعرض النظام شاشة نجاح في حالة تمكنھ من 
قراءة جواز سفرك بنجاح

٥ التفاصیل الشخصیة
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التفاصیل الشخصیة

في حالة عدم قدرة النظام على قراءة جواز 
سفرك ، سترى الشاشة التالیة. الرجاء 

استخدام نسخة
 أوضح أو إضافة التفاصیل یدوًیا

٥
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التفاصیل الشخصیة

بمجرد أن یتمكن النظام من قراءة جواز 
سفرك ، سیتم ملء بیاناتك الشخصیة ، 

یرجى التأكد من التفاصیل و الضغط 
على Submit للمضي قدماً

٥
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التفاصیل الشخصیة

سیتم تحدیث الصفحة بالمعلومات الشخصیة 
المملوءة وبمجرد أن تظھر أنھ تم تحمیل 
جواز السفر ، یرجى متابعة عملیة تقدیم 

طلب

٥

حدد بلد إقامتك من قائمة البلد المنسدلة-
-Generate OTP أدخل رمز البلد ورقم الھاتف المحمول الخاص بك وانقر فوق
سوف تتلقى OTP (كلمة مرور لمرة واحدة) على ھاتفك المحمول-
-Validate OTP وانقر فوق OTP أدخل كلمة المرور

مالحظة:
-.Re-generate OTP في حالة عدم تلقیك رسالة نصیة ، أعد التحقق من رقمك وانقر على
 في حالة عدم تمكنك من تلقي OTP عبر رسالة نصیة قصیرة ، انقر فوق Get OTP on Call وستتلقى مكالمة واردة تذكر كلمة المرور .-
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تقدیم المستندات الخاصة بك | الرخصة الصحیة / المھنیة
(إن كانت مطلوبة حسب الحزمة المختارة)

-أدخل اسم جھة اإلصدار في حقل 
Issuing Authority Name

و في حال توفرھا بالقائمة المدرجة یرجى اختیار االسم المطابق من القائمة
-في حالة وجود أي متطلبات إضافیة مشتركة بین مع جھة اإلصدار 

DataFlow ستجد التعلیمات على الشاشة

٦

یرجى مراجعة الصفحات 25 و24 في حالة عدم العثور على اسم جھة اإلصدار 
الخاصة بك
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تقدیم المستندات الخاصة بك | الرخصة الصحیة / المھنیة
(إن كانت مطلوبة حسب الحزمة المختارة)

في صفحة الترخیص المھني
Professional License ، أدخل التفاصیل 
المطلوبة وقم بتحمیل  نسخة واضحة مقروءة للرخصة 

الصحیة / المھنیة الصادرة سابقاً
حدد نوع الشھادة الذي تم تحمیلھ من القائمة المنسدلة

٦
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تقدیم المستندات الخاصة بك | التوظیف

-أدخل اسم جھة اإلصدار في صفحة التوظیف Employment  و في 
حال توفرھا بالقائمة المدرجة یرجى اختیار االسم المطابق من القائمة 

-في حالة وجود أي متطلبات إضافیة مشتركة بین  جھة اإلصدار مع 
DataFlow ستجد التعلیمات على الشاشة

٦

یرجى مراجعة الصفحات 25 و24 في حالة عدم العثور على اسم جھة اإلصدار 
الخاصة بك



19

تقدیم المستندات الخاصة بك | التوظیف

 Employment على صفحة شھادة الخبرة/ التوظیف -
، قم بتعبئة المعلومات المطلوبة و تحمیل نسخة واضحة 

مقروءة للوثائق اإللزامیة التالیة:
نسخة عن شھادة الخبرة األصلیة -
 أو نسخة عن شھادة اإلعفاء من -

 الخدمة إن لزم 

- حدد نوع الشھادة التي قمت بتحمیلھا من القائمة المنسدلة

٦
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تقدیم المستندات الخاصة بك | تعلیم 
(إن كانت مطلوبة حسب الحزمة المختارة)

-أدخل اسم جھة اإلصدار في حقل Issuing Authority Name  في صفحة التعلیم 
و في حال توفرھا بالقائمة المدرجة یرجى اختیار االسم المطابق من القائمة

-في حالة وجود أي متطلبات إضافیة مشتركة بین جھة اإلصدار مع DataFlow ستجد 
التعلیمات على الشاشة

٦

یرجى مراجعة الصفحات 25 و 24 في حالة عدم العثور على اسم جھة اإلصدار 
الخاصة بك
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تقدیم المستندات الخاصة بك | تعلیم
(إن كانت مطلوبة حسب الحزمة المختارة)

- في صفحة "الشھادة التعلیمیة" Education، أدخل التفاصیل المطلوبة 
وقم بتحمیل التالي:

- نسخة عن الشھادة التعلیمیة األصلیة 
- الصفحة الخلفیة لشھادة التعلیم

 تنطبق على الشھادات التي تم الحصول علیھا من أفغانستان والھند وباكستان

- حدد نوع المستند الذي تم تحمیلھ من القائمة المنسدلة
قم بتحمیل أي مستندات إضافیة

- في حال كان لدى الجھة التعلیمیة أي طلب إضافي سیقوم فریقنا باالتصال 
بك للحصول على الشھادة أو المعلومات

٦
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إلزامي - خطاب تفویض

- Letter of بعد إدخال جمیع تفاصیل الشھادات - یلزم وجود خطاب تفویض
Authorization موقع قبل المضي قدًما

ھذه وثیقة إلزامیة انقر فوق الموافقة  Consent على خطاب التفویض وانقر فوق -
Next زر التالي

-Consent  یرجى قراءة النص الكامل ثم النقر فوق الموافقة
-Finish من موافقتك والنقر على إنھاء PDF یمكنك تنزیل نسخة

٦
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مراجعة الطلب قبل التقدیم

في صفحة مراجعة الطلب Review Application، راجع 
التفاصیل التي أدخلتھا بدقة قبل التقدیم.

یمكنك تعدیل المعلومات التي أدخلتھا عن طریق النقر فوق عالم تعدیل 
.Edit

٦
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    ٦ أ  

 یرجى كتابة اسم جھة اإلصدار الخاصة بك ، وفي حالة عدم
 إدراجھا ، سیظھر رابط أسفل الشاشة - "ال یمكنني العثور على

"جھة اإلصدار الخاصة بي من القائمة
I cannot find my "Issuing Authority" 

from the list

في حالة عدم إدراج سلطة اإلصدار الخاصة بك
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٦ أ 

عند النقر فوق "ال یمكنني العثور على جھة اإلصدار الخاصة بي 
 I cannot find my Issuing "من القائمة

Authority from the list، یؤدي ذلك إلى فتح نافذة 
منبثقة جدید و تعبئة االسم إضافة الدولة جھة اإلصدار

عند اختیار جھة اإلصدار انقر  Submit  وستتم إضافتھا إلى 
النظام 

UNLISTED ISSUING AUTHORITY

في حالة عدم إدراج جھة اإلصدار الخاصة بك
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الدفع | إتمام عملیة الدفع

-في صفحة الدفع Payment - بناًء على الحزمة 
المختارة ، ستعرض الرسوم اإلجمالیة في حقل المبلغ 

Total Amount اإلجمالي
-یمكنك المتابعة إلتمام الدفع بالنقر فوق الزر تقدیم الطلب 

.Submit Application

٧
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بمجرد إتمام الدفع ، سیقوم النظام تلقائًیا بارسال فاتورة ضریبیة قابلة للطباعة 
وسیقوم بإعادة توجیھ طلبك لبدء عملیة التحقق من المصدر األساسي.

٧

* مالحظة: اإلیصال أعاله  مجرد عینة

الدفع | إتمام عملیة الدفع
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قم بزیارة www.dataflowstatus.com لتتبع حالة طلبك وتنزیل 
نسخة من التقریر بمجرد أن یصبح جاھًزا.

٨ تتبع طلبك

http://www.dataflowstatus.com
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www.dataflowgroup.com
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