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 1. ما هي "مجموعة داتافلو"؟

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 لضمان                  و

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.

 

 2. لماذا أحتاج إلى تقدیم مستنداتي إلى DataFlow Group؟

 تتطلب دائرة تنمیة المجتمع في أبو ظبي بالتعاون مع مجموعة DataFlow للتحقق من صحة الوثائق المقدمة من المتقدمین

 باستخدام طریقة فحص متقدمة تعرف باسم التحقق من المصدر األساسي.

  

 3. یف أقوم بتقدیم المعلومات والمستندات الخاصة بي إلى DataFlow Group؟

.www.dfgateway.com  الخاص بك عن طریق زیارة PSV یمكنك إرسال معلوماتك ومستنداتك ضمن طلب  

 

 4. ما هي المستندات المطلوبة للتحقق؟

 بمجرد إنشاء و تسجیل الدخول إلى حسابك، سیتم إرشادك في كل خطوة لتوفیر المعلومات وتحمیل المستندات المطلوبة. قم

 برفع جمیع المستندات المتعلقة بالوظیفة التي تتقدم لها باإلستعانة بدلیل المستخدم "دلیل توضیحي لتقدیم الطلب". بمجرد

  االنتهاء ، قم بتحمیل خطاب التفویض (LoA) الذي یجب تعبئته والتوقیع علیه و رفعه مع نسخة من جواز سفرك.

 

 5. أنا أخصائي اجتماعي / معالج اجتماعي. كم عدد الشهادات المطلوبة للتحقق؟

  

 إذا كان تحصیلك العلمي ضمن دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بناًء على تعلیمات دائرة تنمیة المجتمع في أبو ظبي،1.

 فقد ُیطلب منك تقدیم:

 أعلى مؤهل تعلیمي أو1.1.

 أعلى مؤهل تعلیمي وأحدث شهادة خبرة أو1.2.

 شهادتین المؤهالت التعلیمیة وأحدث شهادة خبرة1.3.

 إذا كان تحصیلك العلمي من خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة:2.

 شهادتین المؤهالت التعلیمیة2.1.

  أحدث شهادة خبرة2.2.

 شهادة حسن سلوك.2.3.

 

 في حالة رغبتك بتقدیم شهادات إضافیة للتحقق، یمكنك القیام بإضافة المزید من الشهادات من أي نوع مقابل رسوم إضافیة لكل

 مستند.

 

 6. كیف یمكنني التأكد من نوع المستندات التي أحتاج إلى تقدیمها للتحقق؟

 ارجع إلى ملف "دلیل توضیحي لتقدیم الطلب" لمعرفة المزید حول المستندات التي تحتاج إلى التحقق. للمزید من

 االستفسارات، یرجى االتصال بالمسؤولین المعنیین في دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي.

 

 

http://www.dfgateway.com/
http://www.dfgateway.com/


                                                                                

 7. ما هي العملیة التي اعتمدتها مجموعة DataFlow للتحقق من الوثائق؟

 تقوم مجموعة DataFlow بإجراء عملیة التحقق من المصدر األساسي من خالل االتصال المباشر بالجامعة أو الشركة أو

 هیئة الترخیص التي أصدرت الوثیقة لتأكید صحتها.

   

 8. ما هي رسوم تطبیق PSV؟

 تختلف الرسوم اعتماًدا على باقة التحقق المحددة، وكذلك عدد المستندات اإلضافیة التي یجب التحقق منها. سیتم عرض الرسوم

 عند تحدید الباقة التي تحددها.

 مالحظة: یتم دفع رسوم التحقق لصالح مجموعة DataFlow خالل مرحلة تقدیم الطلب. إذا طالب أي طرف أخر برسوم

.DataFlow إضافیة، یرجى إعالمنا على الفور عبر صفحة  اتصل بنا  على موقع مجموعة 

 

 9. هل یمكنني دفع رسوم طلبي نقًدا؟

  نحن نقبل الدفع عبر اإلنترنت فقط عن طریق بطاقات االئتمان / الخصم.

  

 10. هل یجب تصدیق مستنداتي من السفارة في بلدي أو من أي جهة أخرى؟

 ال تتطلب مجموعة DataFlow تصدیق المستندات للقیام بعملیة التحقق. ما علیك سوى التأكد من أن عملیات مسح المستند

 واضحة وكاملة لضمان معالجة طلبك في الوقت المناسب. ال تتطلب مجموعة DataFlow نسًخا مترجمة أو مستندات أصلیة

 ورقیة.

 

 11. هل من الممكن تقدیم المستندات والمعلومات للتحقق منها في مرحلة الحقة؟

 یجب تقدیم جمیع التفاصیل والوثائق ذات الصلة في وقت تقدیم الطلب. مالحظة: یجب تقدیم أي مستندات إضافیة للتحقق بعد

  تقدیم طلبك األولي بشكل إضافي  وسیتم التعامل معها كمتطلب تحقق إضافي برسوم إضافیة.

  

 12. ما الغرض من خطاب التفویض (LoA)؟

 LoA خطاب التفویض هو شرط إلزامي یوفر اإلذن لمجموعة DataFlow و دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي إلجراء

 عملیة التحقق. یرجى مالحظة أنه یجب أن یوقع مقدم الطلب خطاب التفویض LoA و یجب أن یكون التوقیع مطابق للتوقیع

 على جواز سفرك أو أي وثیقة تعریف إضافیة تم رفعها.

  

 13. ما هو اإلطار الزمني الذي تتطلبه مجموعة DataFlow إلكمال التحقق؟

 یعتمد التحقق من المصدر األساسي على طلب التحقق من الممثل المفوض للجهة التي أصدرت المستند. یعتمد وقت المعاملة

 بقدر كبیر على وقت استجابة الجهة المصدرة. اإلطار الزمني القیاسي إلتمام التحقق هو 30 یوم عمل عند استالم الدفعة. ومع

 ذلك ، في بعض األحیان ، قد ال یكون من الممكن إنهاء العملیة خالل هذا اإلطار الزمني المقدر بسبب العطالت أو غیاب

 الموظفین أو السجالت التي یتم أرشفتها أو وضعها في غیر محلها من قبل الجهات المصدرة.

  

 14. ماذا یحدث بعد أن أكملت DataFlow Group طلب PSV الخاص بي؟

 بمجرد استكمال طلب PSV الخاص بك ، سیتم مشاركة تقریر نهائي مع دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي ، وسیتم إعالمك

 وتوجیهك للحصول على نسخة عبر اإلنترنت.

 یرجى التواصل مع دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي لمتابعة الخطوات القادمة.

  

 15. لم أتلق أي تأكید بخصوص تقدیم طلبي. یرجى تقدیم النصیحة.

 یتم إرسال برید إلكتروني تم إنشاؤه تلقائًیا بواسطة noreply@dataflowgroup.com بمجرد تسویة الدفع وتقدیم

 الطلب بنجاح.

  

 باإلضافة إلى ذلك ، یمكنك زیارة www.dfgateway.com وتسجیل الدخول باستخدام معلومات حسابك والنقر على زر

 "التحقق من حالتك".

 

https://support.dataflowgroup.com/support/home
https://support.dataflowgroup.com/support/home
http://www.dfgateway.com/


                                                                                

  

 16. یرجى تقدیم المشورة بشأن رقم حالة مجموعة DataFlow من طلبي.

 سیتم توفیر الرقم المرجعي لمعاملتك مع مجموعة DataFlow في رسالة التأكید اإللكترونیة التي ستتلقاها بعد إكمال طلبك

 بنجاح.

  

 17. كیف یمكنني متابعة حالة طلبي؟

 انقر هنا  للتحقق من الوضع الحالي لطلبك. یمكن القیام بذلك عن طریق إدخال الرقم المرجعي لمعاملتك مع مجموعة

 DataFlow ورقم جواز السفر.

 بدال من ذلك ، یمكنك زیارة  www.dfgateway.com، قم بتسجیل الدخول باستخدام معلومات حسابك وانقر على زر

 "التحقق من حالتك".

 

 18. تم التحقق من شهاداتي مسبًقا عن طریق مجموعة DataFlow من أجل جهة أخرى. یرجى تقدیم المشورة إذا كنت

 بحاجة إلى تقدیم طلبي مرة أخرى إلى مجموعة DataFlow عند التقدیم إلى دائرة تنمیة المجتمع في أبو ظبي.

 یمكنك اختیار عملیة تحویل تقریرك السابق إلى مجموعة DataFlow عند التقدیم إلى دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي. انتقل

 إلى صفحة لوحة المعلومات، وانقر فوق الزر "إدخال طلب مفصل" لبدء تقدیم طلب. اتبع التعلیمات التي تظهر على الشاشة

 إلكمال طلبك. اقرأ عن الخطوات الواردة في مستند دلیل "كیفیة التقدیم".

  

 19. كیف سأتمكن من معرفة اكتمال طلب التحقق الخاص بي؟

 بمجرد اكتمال طلب التحقق الخاص بك، سیتم إرسال إشعار بالبرید اإللكتروني إلى عنوان بریدك اإللكتروني المسجل وسیتم

 مشاركة تقریر نهائي مع دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي.

  

 20. لقد تم إبالغي من خالل مراجعة حالة الطلب عبر اإلنترنت أن عملیة التحقق قد اكتملت. كیف یمكنني الحصول على

 التقریر؟

 تمت مشاركة نسخة من تقریر التحقق مباشرة مع دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي. یمكنك أیًضا الحصول على تقریرك على

 www.dataflowstatus.com عن طریق إدخال الرقم المرجعي لمجموعة DataFlow ورقم جواز سفرك.

  

 21. لم أتمكن من العثور على إجابة الستفساري ، وال یزال لدي سؤال.

 انقر هنا  إلرسال سؤالك مع ذكر الرقم المرجعي لمجموعة DataFlow سیعود فریق مساعدة المتقدم إلیك باإلجابة في أقرب

 وقت ممكن.

 

 22. لدي العدید من تقاریر DataFlow كیف یمكنني تحویل جمیع هذه التقاریر إلى دائرة تنمیة المجتمع في أبوظبي

 یرجى مالحظة أنك تحتاج إلى إنشاء معامالت متعددة من أجل تحویل جمیع التقاریر بشكل منفصل على حدة وبالتالي سیتم

 فرض رسوم تحویل التقریر لكل معاملة.

 

 

 

http://dataflowstatus.com/applicationstatus
http://www.dfgateway.com/
http://www.dfgateway.com/
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