
أهال بكم في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي

.وبمجرد االنتهاء من عملية التحقق، يتم إعداد تقرير نهائي تحصل على نسخة منه، كما نحصل بدورنا على نسخة أخرى

.أو من خالل مسح رمز االستجابة السريعة من خالل هاتفك الذكيهناللتسجيل وبدء عملية التحقق، يرجى الضغط 

قبل أن تبدأ طلبك ، يرجى مراجعة قائمة البيانات والمستندات المطلوبة:مالحظة مهمة

.وسيكون أحد موظفي مجموعة داتافلو على تواصل مباشر معكم في حال وجود أية متطلبات إضافية. أو أية معلومات إضافية من أجل إتمام عملية التحقق/يجوز للجهة المصدرة طلب وثائق إضافية و

مية لقد قمنا بالتعاون مع مجموعة داتافلو لخدمات التحقق من المصدر األساسي للوثائق للتحقق من مؤهالتكم العل
.وخبراتكم العملية السابقة

توقيع خطاب التفويض1 إدخال البيانات الخاصة بك

.تحميل نسخ من الوثائق المطلوبة والخاصة بك وأية بيانات داعمة أخرى
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:يسةوتعد عملية التحقق من المصدر األساسي للوثائق عملية في غاية الوضوح والسهولة، تتألف من ثالث خطوات رئ

الوثائق المطلوبة من أجل عملية التحقق تفاصيل الخدمة نوع الباقة
:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
العلميالمؤهلشهادة●

:(PSV)األساسيالمصدرمنالتحقق
(واحدةشهادة)اإلماراتفيتحصيلهتمتعليميمؤهلأعلى●

ضريبة+درهم1:300الباقة
المضافةالقيمة

:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
العلميالمؤهلشهادة●
الخبرةشهادة●

(:PSV)التحقق من المصدر األساسي 
(واحدةشهادة)اإلماراتفيتحصيلهتمتعليميمؤهلأعلى●
.(واحدةشهادة)إماراتيةعملجهةمنخبرةشهادة●

ضريبة+درهم2:500الباقة
المضافةالقيمة

:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
العلميةالمؤهالتشهادتين●
الخبرةشهادة●

(:PSV)التحقق من المصدر األساسي 
(شهادتين)اإلماراتفيتحصيلهاتمالتعليميةالمؤهالت●
.(واحدةشهادة)إماراتيةعملجهةمنخبرةشهادة●

ضريبة+درهم3:700الباقة
المضافةالقيمة

:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
اإلضافيةالمطلوبةالشهادة●

من ( 1)التحقق من المصدر األساسي لشهادة إضافية واحدة 
أي نوع على الباقات المذكورة أعاله

200:(اختياري)إضافيمستند
القيمةضريبة+درهم

المضافة
:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
العلميةالمؤهالتشهادتين●
الخبرةشهادة●
والسلوكالسيرةحسنشهادة●

(:PSV)التحقق من المصدر األساسي 
(شهادتين)التعليميةالمؤهالت●
قبلمنأوترخيصيةجهةمنوالسلوكالسيرةحسنشهادة●

(واحدةشهادة)السابقةالعملجهة
(واحدةشهادة)خبرةشهادة●

ضريبة+درهم1:900الباقة
المضافةالقيمة

:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
اإلضافيةالمطلوبةالشهادة●

من ( 1)التحقق من المصدر األساسي لشهادة إضافية واحدة 
أي نوع على الباقات المذكورة أعاله

300:(اختياري)إضافيمستند
القيمةضريبة+درهم

المضافة
:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
السابقDataFlowلتقريرالمرجعيالرقم●

تحويل تقرير سابق صادر لجهة داخل اإلمارات، الرسوم تطبق
على عملية التحويل فقط، و غير شاملة ألي عملية تحقق 

إضافية

ةلجهصادرسابقتقريرتحويل
+درهم100:اإلماراتداخل

المضافةالقيمةضريبة
:ضوئًياالتاليةالنسخمسح
سفرجواز●
السابقDataFlowلتقريرالمرجعيالرقم●

تحويل تقرير سابق صادر لجهة خارج اإلمارات، الرسوم تطبق 
على عملية التحويل فقط، و غير شاملة ألي عملية تحقق 

إضافية

ةلجهصادرسابقتقريرتحويل
+درهم200:اإلماراتخارج

المضافةالقيمةضريبة
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دليل توضيحي لتقديم الطلب

إمارةفيالمجتمعتنميةدائرةضمنللوثائقاألساسيالمصدرمنالتحققبطلبللتقدم
السريعةاالستجابةرمزمسحأوهناالضغطسوىعليكماأبوظبي،

ر قم بتعبئة نموذج طلب التسجيل واخت
دائرة تنمية المجتمع في إمارة ”

من القائمة“  أبوظبي

بمجرد تقديم نموذج الطلب المعبأ، 
من ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تتض

رابط تفعيل الحساب

دك قم بتفعيل حسابك، ثم أدخل عنوان بري
اإللكتروني المسجل والمعتمد لدى 
مجموعة داتافلو مع كلمة المرور

اضغط على
Detailed Case Entry
لتقديم طلبك المفصل

قم بتعبئة كافة البيانات ورفع الوثائق
:المطلوبة في الصفحات التالية

البيانات الشخصية●
المؤهل العلمي●
شهادة الخبرة المهنية●
شهادة حسن السيرة والسلوك●

ائق بعد إدخال كافة البيانات، قم برفع الوث
بعدها قم بتحميل خطاب . المطلوبة

خة التفويض وتوقيعه، ومن ثم تحميل نس
ممسوحة ضوئيا  

على الصفحة الخاصة بالدفع، راجع قيمة
الرسوم اإلجمالية، ومن ثم اضغط على 

Submit Application لتقديم طلبك
والمضي قدما  لبوابة الدفع

بمجرد االنتهاء من الدفع، سيقوم النظام 
اعة، تلقائيا  بإصدار إيصال دفع قابل للطب

كما سيتم تحويل طلبك للبدء بعملية
التحقق على الفور

قم بمراجعة كافة البيانات بعناية قبل
تقديم الطلب

Editلتعديل البيانات، اضغط على 

تتبع حالة طلبكبإمكانك متابعة حالة طلبك في أي وقت وبسهولة من خالل الضغط على

أي من التحقق من وثائقك وإصدار التقرير، سيكون بإمكانك تحميل نسخة للرجوع إليها فيداتافلوبمجرد انتهاء مجموعة 
وقت
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