
 

 

  
  
  
  
  
  

 هيئة تنمية المجتمع 
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1. ما هي مجموعة داتافلو؟   

، PSVتعتبر مجموعة داتافلو المزود العالمي الرائد لخدمات التحقق من المصادر األساسية للوثائق 
لتحقق من المهنيين مع إجراءات التقصي عن المعلومات والسجالت المهنية والتي تقدم خدمات ا

السابقة، إلى جانب خدمات التحقق من متطلبات االمتثال لمتطلبات تأشيرات الهجرة، وذلك لعمالئها 
من القطاعين العام والخاص وباالستفادة من خبرتها الواسعة في الملكية الفكرية في مجالها بما 

ض المخاطر عبر الكشف عن الوثائق األكاديمية وشهادات التوظيف والخبرة ورخص يسهم في تخفي
الممارسة وتصاريح العمل وجوازات السفر وأية وثائق أخرى مزورة أو مزيفة.  

وضماناً ألعلى المستويات من التكامل في المعلومات المقدمة من قبل المهنيين ولتمام التطابق 
يقية على طريق توظيف المهنيين األكفاء وامتالكهم للمؤهالت التي بين بياناتهم ومؤهالتهم الحق

يدعونها، تعتمد المجموعة على أحدث التقنيات المتطورة، كما تتعاون مع شبكة عالمية واسعة 
ألف جهة مصدرة إلجراء عمليات التحقق المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات، وتنفذ  60تضم أكثر من 

دولة وفقاً ألفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للجنة  200يزيد على  عملياتها التشغيلية في ما
الدولية المشتركة.  

هذا وتتولى مجموعة داتافلو إجراء مئات اآلالف من عمليات التحقق وفحص االمتثال لمتطلبات 
 تأشيرات الهجرة ومعامالت التحقق من المهنيين سنوياً، وذلك بالنيابة عن العديد من المؤسسات
والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والناظمة، باإلضافة لتلك متعددة الجنسيات من جميع 

أنحاء العالم.  

      
2. لماذا يُطلب مني تقديم الوثائق الخاصة بي لمجموعة داتافلو؟   

دبي مع مجموعة داتافلو، وذلك بهدف التحقق من صحة الوثائق ـ  تتعاون هيئة تنمية المجتمع
ن قبل المتقدمين بطلباتهم لالنضمام للهيئة، وذلك عن طريق التحقق من المصادر المقدمة م

.PSVاألساسية للوثائق   

  
كيف يمكنني التقدم للحصول خدمة التحقق من المصادر األساسية لللبيانات والوثائق الخاصة لدى  .3

مجموعة داتافلو؟  
قديم طلب التحقق وذلك عبر زيارة الرابط يمكنك تقديم البيانات والوثائق الخاصة بك من خالل ت 

www.dfgateway.com.  

  
؟PSVما هي الوثائق المطلوب تقديمها للحصول على خدمة التحقق من المصدر األساسي للوثائق  .4  

لب، سيتم إرشادك فور إنشاء حساب وتسجيل الدخول إلى حسابك لدى المجموعة والوصول للط
خطوة بخطوة لتقديم المعلومات وتحميل الوثائق المطلوبة وفقاً لذلك. قم بإرفاق وإرسال جميع 
الوثائق المطلوبة وذات الصلة بالمنصب الذي تتقدم إليه، وذلك وفقاً للدليل المبسط "كيفية التقدم 

تفويض من أجل التوقيع بمجرد إتمام هذه العملية، قم بتنزيل خطاب ال ".How to Applyبطلب 
عليه وتحميله مُوقّعاً ومُرفَقاً بنسخة من جواز سفرك.  

 
 
 
 
 



 

 

 
      

5. أعمل كمستشار/ أخصائي. ما هي عدد الشهادات المطلوب مني تقديمها مع طلب التحقق من  
المصدر األساسي للوثائق؟  

ستحتاج لتقديم وإرفاق نسخة عن:  
ليها مع الطلب.شهادة أعلى درجة أكاديمية حصلت ع •  
رخصة ممارسة مهنية سارية المفعول. •  
شهادة خبرة عن آخر ثالث سنوات عمل لدى اثنين من أرباب العمل الذين سبق وعملت  •

لديهم.  
 

وفي حال كنت ترغب في التحقق من أي شهادات أكاديمية أخرى، يمكنك إضافة المزيد من 
إضافية لكل شهادة. الشهادات، حيث يمكن التحقق منها مقابل رسوم  

 
6. كيف يمكنني تقييم نوع الوثائق المطلوب مني إرفاقها مع طلب الحصول على خدمة التحقق من  

المصدر األساسي للوثائق؟  
"، وذلك لمعرفة المزيد How to Applyيمكنك مراجعة الدليل المبسط "كيفية التقدم بطلب 

ى خدمة التحقق من المصدر األساسي للوثائق حول الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول عل
-الخاصة بك. وألية استفسارات، يمكن التواصل مع األشخاص المعنيين في هيئة تنمية المجتمع   

دبي.  
 

ما هو اإلجراء المعتمد لدى مجموعة داتافلو للتحقق من صحة الوثائق؟ .7  
ائق عبر التواصل المباشر مع تجري مجموعة داتافلو عملية التحقق من المصدر األساسي للوث

هيئات التعليم أو المؤسسات أو الجهات المصدرة للتراخيص للتأكد من صحة الوثائق.  
 

ما هي قيمة الرسوم المترتبة على التقدم بطلب الحصول على خدمة التحقق من المصدر األساسي  .8
للوثائق؟  

ى خدمة التحقق من المصدر األساسي تختلف قيمة الرسوم بناءً على الحزمة المختارة للحصول عل
للوثائق، وعلى عدد الوثائق اإلضافية المطلوب التحقق منها. ويتم تحديد وإظهار مبلغ الرسوم 

المترتبة على طلب الخدمة عند اختيار وتحديد المنصب الذي تتقدم إليه.  
حقق من المصدر @ مالحظة: يتم سداد الرسوم المترتبة على التقدم بطلب الحصول على خدمة الت

األساسي للوثائق لدى مجموعة داتافلو خالل مرحلة تقديم الطلب. وفي حالة مطالبة أية جهة لك 
 لسداد أي رسوم إضافية بعد ذلك، يرجى إبالغنا على الفور عبر الصفحة المخصصة لالتصال بنا

Us Contact .ضمن موقع المجموعة اإللكتروني  
 

9. هل يمكنني سداد الرسوم المترتبة على تقديم طلبي نقداً؟   
تعتمد مجموعة داتافلو لسداد الرسوم المترتبة على طلب الحصول على خدمة التحقق من المصدر 

األساسي للوثائق على البطاقات االئتمانية فقط، بنوعيها للدفع أو الخصم المباشر.  
 

10. هل سيطلب مني التصديق على الوثائق التي أقدمها لمجموعة داتافلو من خالل سفارة بالدي أو أية  
جهة معنية أخرى؟  

ال تطلب مجموعة داتافلو شهادة مصادقة على طلب الحصول على خدمة التحقق من المصدر 
ضوئياً ائق والممسوحة األساسي للوثائق. ما عليك سوى التأكد من أن تكون النسخ المقدمة من الوث

واضحة وكاملة، وذلك ضماناً إلجراء الالزم ومعالجة الطلب في الوقت المناسب. كذلك، فإن 
المجموعة ال تطلب أية نسخ مترجمة أو وثائق أصلية.  

 



 

 

 
 

11. هل من الممكن تقديم أية وثائق أو بيانات لعملية التحقق في مرحلة الحقة؟   
التفاصيل والوثائق المطلوبة وذات الصلة في وقت تقديم الطلب. أية بيانات أو  يتوجب تقديم جميع

وثائق تقدم في مرحلة الحقة ستخضع لرسوم إضافية، ما سيؤخر صدور التقرير النهائي.  
      

12. ما الغاية من طلب خطاب التفويض؟   
دبي إلجراء  ـ جتمعيعتبر خطاب التفويض وثيقة إلزامية تخول مجموعة داتافلو وهيئة تنمية الم

عملية التحقق. ويجب أن يكون الخطاب موقعاً من قبل مقدم الطلب فقط، كما يجب أن يكون 
التوقيع الذي يتضمنه الخطاب متطابقاً مع توقيع مقدم الطلب على جواز السفر أو أية وثيقة إثبات 

هوية إضافية يتم تحميلها.  
      

استكمال عملية التحقق من قبل مجموعة داتافلو؟ما هي الفترة الزمنية التي يستغرقها  .13  
يوم عمل ابتداءً من تاريخ استالم  30تستغرق عملية التحقق فترة زمنية تقديرية مبدئية تصل إلى 

المبلغ المترتب على الحصول على الخدمة. أحياناً قد يطول هذا اإلطار الزمني، فال يكون من الممكن 
لفترات مستقطعة بسبب العطالت الرسمية أو غياب الموظفين  إتمام عملية التحقق ضمنه نظراً

المعنيين أو بسبب الوقت الذي تستغرقه عملية الرجوع للسجالت المؤرشفة والتي تكون محفوظة 
في بعض األحيان في غير مكانها الصحيح لدى المؤسسات المعنية.  

 
معالجة طلب التحقق من المصدر  ما هو اإلجراء المتبع لدى مجموعة داتافلو بعد إتمام عملية .14

األساسي للوثائق؟  
بمجرد االنتهاء من إجراءات معالجة طلب التحقق من المصدر األساسي للوثائق الخاصة بك، سيتم  

دبي، كما سيتم إعالمك بذلك وتوجيهك  ـ مشاركة التقرير النهائي مع هيئة تنمية المجتمع
، وذلك عبر اإلنترنت.للحصول على نسختك المختصرة والمتضمنة النتائج  

دبي.ـ ولمعرفة الخطوات التالية الواجب اتباعها بعد ذلك، يمكنك التواصل مع هيئة تنمية المجتمع   
 

15. في حال لم أتلق أية تأكيدات بخصوص طلبي المقدم، ما هي الخطوة المتبعة للتأكد من نجاح عملية  
اإلرسال؟  

بمجرد  noreply@dataflowgroup.comإللكتروني ستصلك رسالة تلقائية من عنوان البريد ا 
تسديد المبلغ المستحق والمترتب عليك، متضمنة تأكيد استالم طلبك بنجاح. كذلك، بإمكانك 

" Check Your Statusوالتحقق من الحالة عبر الخيار " www.dfgateway.com زيارة الموقع
ل دخولك باستخدام بيانات حسابك المعتمدة.بعد تسجي  

 
16. كيف يمكنني الحصول على رقم مرجعي للطلب الخاص بي لدى مجموعة داتافلو لمتابعته؟   

سيتم تزويدك برقم مرجعي للطلب الخاص بك لدى مجموعة داتافلو عبر رسالة تأكيد بالبريد 
سيتم تضمين الرقم في إيصال الدفع.اإللكتروني ستتلقاها بعد إكمال تقديم طلبك بنجاح، كما   

 
كيف يمكنني متابعة حالة طلبي؟ .17  

لمراجعة حالة طلبك. يمكن إتمام هذه العملية من خالل إدخال الرقم المرجعي  هنا الضغط يرجى
" Check Your Statusم جواز السفر، أو من خالل التحقق من الحالة عبر خيار "للطلب ورق

باستخدام بياناتك المعتمدة للوصول لحسابك لدى المجموعة على الموقع اإللكتروني 
www.dfgateway.com .  



 

 

      
من قبل مجموعة داتافلو لجهة أخرى غير هيئة تنمية تم التحقق من صحة بياناتي ووثائقي مسبقاً  .18

دبي. بناءً على ذلك، هل سيتوجب علي التقدم بطلب الحصول على خدمة التحقق من ـ  المجتمع
الوثائق الخاصة بي مجدداً لدى المجموعة من أجل تأكيد صحة وثائقي لغايات الهيئة؟  

التقارير النهائية لطلبك السابق لدى  في هذه الحالة، سيكون بإمكانك طلب إجراء عملية نقل
دبي ومشاركتها معها. انتقل إلى  ـ المجموعة عند تقديم طلبك لغايات وصالح هيئة تنمية المجتمع

" لبدء عملية التقدم Detailed Case Entryلوحة التحكم واضغط على خيار الحالة المفصلة "
عبئة الطلب. ويمكن معرفة المزيد حول بالطلب. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلكمال ت

". How to Applyالخطوات المتبعة من خالل قراءة الدليل المبسط "كيفية التقدم بطلب  
      

19. كيف يمكنني معرفة إذا ما تم استكمال عملية التحقق من صحة الوثائق الخاصة بي؟    
إرسال إشعار عبر البريد  مجرد االنتهاء من عملية التحقق من صحة الوثائق الخاصة بك، سيتم 

اإللكتروني المعرف والمعتمد لدى المجموعة، كما سيتم مشاركة التقرير النهائي مع هيئة تنمية 
دبي. ـ المجتمع  

      
20. تم إشعاري من خالل حالة الطلب عبر اإلنترنت بأن عملية التحقق من صحة الوثائق الخاصة بي قد  

التقرير النهائي للنتائج؟ استكملت. كيف يمكنني الحصول على نسخة من  
دبي مباشرة بنسخة من  ـ في هذه الحالة، ستكون المجموعة قد شاركت هيئة تنمية المجتمع

التقرير النهائي لنتائج التحقق من الوثائق الخاصة بك. وعليه، سيكون بإمكانك الحصول على نسختك 
بمنتهى البساطة من خالل  www.dataflowstatus.com من التقرير عبر الموقع اإللكتروني

المرجعي لطلبك ورقم جواز سفرك. إدخال الرقم  
 

21. لم أتمكن من الحصول على إجابة على استفساري، وال يزال لدي بعض األسئلة.   
لتقديم استفسارك مع إدخال الرقم المرجعي لطلبك األساسي، وسيقوم فريق  هنا الضغط يرجى

مجموعة داتافلو بالتواصل معك واإلجابة على استفساراتك في أقرب وقت ممكن.  
 

إمكاني نقل أمتلك عدة تقارير لطلبات سابقة لدى مجموعة داتافلو، في هذه الحالة كيف سيكون ب .22
دبي ومشاركتها معها؟ ـ  التقارير النهائية لكافة طلباتي لهيئة تنمية المجتمع  

سيتوجب عليك في هذه الحالة التقدم بعدة طلبات حسب عدد التقارير بواقع طلب لكل تقرير من 
أجل التمكن من نقل ومشاركة كل منها على حدة وبشكل منفصل. وبناءً على ذلك، سيتم تحديد 

وم النقل المترتبة على كل طلب.الرس  
 
 

  
  
  

 
 


