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 ما هي "مجموعة داتافلو"؟1.
 

وإجراءات ،(PSV) للوثائق األساسي المصدر من التحقق حلول بتوفیر تختص رائدة عالمیة شركة هي داتافلو"                 "مجموعة
في العمالء من واسعة قاعدة تمتلك وهي الهجرة، تأشیرات لمتطلبات االمتثال فحص وعملیات السابقة، المعلومات عن                  التقصي
تزویر عن الكشف خالل من المحتملة المخاطر من للحد ممیزة بحلول لتزویدهم علیها یعتمدون الذي والخاص، العام                   القطاعین

 الشهادات العلمیة وشهادات الخبرة، والرخص المهنیة وتصاریح العمل وجوازات السفر، وغیرها من الوثائق.
 

بشبكة وتستعین حدیثة تقنیات داتافلو" "مجموعة تستخدم یّدعونها، التي للمؤهالت توظیفهم یتم الذین األفراد امتالك                 ولضمان
ومنطقة دولة 200 من أكثر في والشهادات الوثائق إلصدار جهة 60,000 عن تزید متخصصة جهات تضم واسعة                   عالمیة
من والتحقق الطلبات مقدمو بتزویدها یقوم التي الوثائق إلصدار األساسیة المصادر مع التواصل بهدف وذلك العالم،                  حول

.(JCI) صحتها وأصالتها، وذلك وفقًا ألفضل الممارسات العالمیة المتبعة في القطاع وإرشادات اللجنة الدولیة المشتركة 
 

المهنیین من التحقق ومعامالت الهجرة تأشیرات لمتطلبات االمتثال فحص عملیات من اآلالف مئات داتافلو" "مجموعة                 وتنّفذ
متعددة الكبیرة والمؤسسات التنظیمیة والهیئات الحكومیة شبه والوكاالت الحكومات من العدید عن بالنیابة وذلك                سنوًیا،

 الجنسیات.
 

  كیف یمكن أن أتقدم للحصول على خدمة "التحقق من المصدر األساسي للوثائق" (PSV) مع "مجموعة داتافلو"؟2.
 

التأهل متطلبات ومراجعة https://doh.gov.ae اإللكتروني الموقع زیارة یرجى الخدمة، هذه على للحصول طلب               لتقدیم
مع حساب إلنشاء التعلیمات واتباع الصحة-أبوظبي، لهیئة اإللكتروني الموقع على المتوفرة المؤهلة والمعاییر               المهني

 "مجموعة داتافلو" على الموقع اإللكتروني:
https://www.dfdoh.com 

 
 یرجى قراءة التعلیمات بانتباه ثم تحمیل الوثائق المطلوبة مع التأكد من وضوحها لتفادي أي تأخیر.

 
 ما هي المعلومات والوثائق المطلوب تقدیمها؟3.

 
 یجب تقدیم و تحمیل كل الوثائق المطلوبة لنوع القسم المرغوب، تبعًا إلى متطلبات دائرة الصحة وشروط المعاییر المؤهلة.

 كما یتوجب تقدیم و تحمیل كافة الوثائق المذكورة في نظام الداتافلو اإللكتروني، الالئحة أیضًا متوفرة على موقع دائرة الصحة.
 

 ما قیمة الرسوم لتقدیم طلب حلول "التحقق من المصدر األساسي للوثائق" (PSV)؟4.
 تختلف قیمة الرسوم بحسب عدد الوثائق التي یجب التحقق منها.

إضافیة رسوم بطلب طرف أي قام إذا الطلب. تقدیم خالل دفعها یتم الداتافلو لمجموعة الوحیدة المترتبة الرسوم                   مالحظة:
 یرجى إعالمنا عن طریق التواصل بخدمة العمالء من خالل الصفحة المتخصصة في موقع مجموعة داتافلو.

 
 هل من الممكن تقدیم وثائق ومعلومات أخرى لعملیة التحقق في مرحلة الحقة؟5.

 
لتكالیف ستخضع الحقة مرحلة في تقدم جدیدة وثیقة وأي الطلب، تقدیم عند المطلوبة والوثائق المعلومات جمیع إرفاق                   یجب

  إضافیة وتؤدي إلى تأخیر التقریر النهائي.
 
 

https://doh.gov.ae/
https://www.dfdoh.com/


 
 كیف تتم عملیة الدفع؟6.

 
 تتوفر حالًیا عدة طرق للدفع:

 یستطیع العمالء القیام بالدفع بشكل إلكتروني من خالل البطاقة االئتمانیة.●
فلو● داتا مجموعة ممثل قبل من منها التحقق لیتم الوثائق وتقدیم أدناه المذكور المساعدة مكتب بزیارة العمالء یقوم أن                     یمكن

 الذین سیقدم الطلب نیابة عنهم. تبلغ تكلفة هذه الخدمة 40 دوالًرا أمریكًیا، وسیتم منحهم إیصال لتأكید عملیة الدفع.
 

 تسهیل – مركز األعمال للخدمات
 مكتب مجموعة داتافلو رقم 35-
-https://goo.gl/maps/zXzhdp13kqU2GBfn9 الموقع على خریطة جوجل  
 شارع الشیخ راشد بن سعید ّال مكتوم (طریق المطار) مقابل مستشفى یونیفرسال ومصرف الهالل – أبو ظبي-

 
 ماذا یحدث بعد تقدیم وثائقي وطلبي عن طریق اإلنترنت؟7.

 
بإرسال تقوم العملیة إكتمال عند و التحقق، عملیة من بالبدء داتافلو" "مجموعة ستقوم اإلنترنت، طریق عن طلبك تقدیم                    بعد

 جمیع التفاصیل إلى دائرة الصحة-أبوظبي.
 

 كیف یمكنني متابعة طلبي؟8.
 

إدخال عبر إما المتاحین، الخیارین من واحد استخدام خالل من العملیة هذه إتمام یمكن طلبك. حالة لمراجعة هنا الضغط                     یرجى
 رقم داتافلو المرجعي مع رقم جواز السفر، أو عن طریق إدخال رقم الدائرة المرجعي مع رقم جواز السفر.

 
 لقد تم رفض طلبي للحصول على رخصة من دائرة الصحة-أبوظبي، هل یمكنني استرداد الرسوم؟9.

 
 یجب تقدیم طلب استرداد الرسوم خالل مدة ال تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى من تاریخ دفعها لـ"مجموعة داتافلو".

قبل رخصة على للحصول مؤهًال كنت إذا لتحدد الصحة–أبوظبي دائرة معاییر ومراجعة جیًدا التعلیمات بقراءة نوصیك                  لذلك،
 التقدیم لـ "مجموعة داتافلو".

 
 لقد استلمت تقریر "سلبي" أو "غیر قابل للتحقق" من "مجموعة داتافلو". هل من الممكن أن أطلب إعادة عملیة التحقق؟10.

 
أقرب في استفسارك على باإلجابة داتافلو" "مجموعة فریق وسیقوم المرجعي، الرقم إدخال مع طلبك لتقدیم هنا الضغط                   یرجى

 وقت ممكن.
 

 من یمكنه تقدیم طلب للحصول على هذه الخدمة؟11.
 

الصحة-أبوظبي بدائرة المهني التأهیل متطلبات بمراجعة العمالء ننصح إنما الطبیین، المهنیین جمیع أمام متاحة الخدمة                 هذه
 للتأكد من أهلیتهم قبل التقدیم.

 
حصولهم من بالرغم الصحة-أبوظبي دائرة معاییر یستوفوا لم إذا الصحة رخصة على الحصول من الطلبات مقدمو یتمكن                   ولن

 على تقریر "إیجابي" من "مجموعة داتافلو".

https://goo.gl/maps/zXzhdp13kqU2GBfn9
http://dataflowstatus.com/applicationstatus
https://corp.dataflowgroup.com/supportcontact-us/


 
 هل یمكنني أن أقدم طلبًا للحصول على رخصة في أبوظبي من غیر تأمین عقد عمل فیها أوًال؟12.

 
 نعم، یسمح بتقدیم طلب قبل تأمین عقد عمل في إمارة أبوظبي.

 
نعم،13. الجواب كان إذا داتافلو"؟ "مجموعة مكتب إلى الطلب مقدم عن بالنیابة الوثائق بتقدیم آخر شخص یقوم أن الممكن من                      هل

 فهل یجب أن یحمل تفویًضا من صاحب الشهادات والوثائق؟ وهل هناك نموذج معین للتفویض؟
 

 یستطیع العمالء القیام بالدفع بشكل إلكتروني من خالل البطاقة االئتمانیة.●
فلو● داتا مجموعة ممثل قبل من منها التحقق لیتم الوثائق وتقدیم أدناه المذكور المساعدة مكتب بزیارة العمالء یقوم أن                     یمكن

 الذین سیقدم الطلب نیابة عنهم. تبلغ تكلفة هذه الخدمة 40 دوالًرا أمریكًیا، وسیتم منحهم إیصال لتأكید عملیة الدفع.
 

 تسهیل – مركز األعمال للخدمات
 مكتب مجموعة داتافلو رقم 35-
-https://goo.gl/maps/zXzhdp13kqU2GBfn9 الموقع على خریطة جوجل  
 شارع الشیخ راشد بن سعید ّال مكتوم (طریق المطار) مقابل مستشفى یونیفرسال ومصرف الهالل – أبو ظبي.-

 
 لدي رخصة صحة صالحة مدى الحیاة، لكني ال أستطیع إیجاد خیار ضمن الطلب ینص على ذلك.14.

 
 یرجى استخدام 31 دیسمبر 2050 كتاریخ افتراضي.

 
البرید15. مستخدمًا داتافلو" "مجموعة مع التسجیل بإمكاني فهل أحضره، لم لكني الصحة-أبوظبي دائرة المتحان بالتقدم                 قمت

 اإللكتروني ذاته؟
 

جدید إلكتروني برید إنشاء یرجى داتافلو". "مجموعة مع أخرى مرة للتسجیل ذاته اإللكتروني البرید استخدام یمكنك ال                   لألسف،
 إلعادة التسجیل.

 
 أرید إعادة تقدیم امتحان دائرة الصحة-أبوظبي، فهل یجب أن أوفر شهادة حسن سیرة وسلوك جدیدة؟16.

 
الصحة-أبوظبي دائرة في المعنیین المسؤولین مع التواصل یرجى فقط. أشهر ستة لمدة صالحة والسلوك السیرة حسن                  شهادة

 لمزید من التوضیح.
 

 كیف یمكنني الحصول على شهادة حسن سیرة وسلوك من دائرة الصحة-أبوظبي؟17.
 

  یرجى التواصل مع المسؤولین المعنیین في دائرة الصحة-أبوظبي للحصول على شهادة حسن سیرة وسلوك.
 

 لم أستطع الحصول على جواب الستفساري، وما زال لدي بعض األسئلة.18.
 

"مجموعة فریق وسیقوم المرجعي الرقم أو (الباركود) البیانیة التعرف شفرة رقم إدخال مع طلبك لتقدیم هنا الضغط                   یرجى
 داتافلو" باإلجابة على استفسارك في أقرب وقت ممكن.

 

https://goo.gl/maps/zXzhdp13kqU2GBfn9
https://corp.dataflowgroup.com/supportcontact-us/


 

 


