
 

 

 

 

 

 هیئة الصحة بدبي

 اإلمارات العربیة المتحدة

 األسئلة األكثر تكرارًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ما هي "مجموعة داتافلو"؟1.

 

،(PSV) للوثائق األساسي المصدر من التحقق حلول بتوفیر تختص رائدة عالمیة شركة هي داتافلو"                "مجموعة

تمتلك وهي الهجرة، تأشیرات لمتطلبات االمتثال فحص وعملیات السابقة، المعلومات عن التقصي              وإجراءات

من للحد ممیزة بحلول لتزویدهم علیها یعتمدون الذي والخاص، العام القطاعین في العمالء من واسعة                 قاعدة

وتصاریح المهنیة والرخص الخبرة، وشهادات العلمیة الشهادات تزویر عن الكشف خالل من المحتملة               المخاطر

 العمل وجوازات السفر، وغیرها من الوثائق.

 

حدیثة تقنیات داتافلو" "مجموعة تستخدم یّدعونها، التي للمؤهالت توظیفهم یتم الذین األفراد امتالك               ولضمان

في والشهادات الوثائق إلصدار جهة 60,000 عن تزید متخصصة جهات تضم واسعة عالمیة بشبكة                وتستعین

التي الوثائق إلصدار األساسیة المصادر مع التواصل بهدف وذلك العالم، حول ومنطقة دولة 200 من                 أكثر

في المتبعة العالمیة الممارسات ألفضل وفقًا وذلك وأصالتها، صحتها من والتحقق الطلبات مقدمو بتزویدها                یقوم

.(JCI) القطاع وإرشادات اللجنة الدولیة المشتركة 

 

التحقق ومعامالت الهجرة تأشیرات لمتطلبات االمتثال فحص عملیات من اآلالف مئات داتافلو" "مجموعة               وتنّفذ

التنظیمیة والهیئات الحكومیة شبه والوكاالت الحكومات من العدید عن بالنیابة وذلك سنوًیا، المهنیین               من

 والمؤسسات الكبیرة متعددة الجنسیات.

 

 كیف یمكنني الحصول على رقم تعریفي (Unique ID)؟2.

 

 یجب إنشاء رقم تعریفي جدید من خالل نظام شریان (Sheryan) من هیئة الصحة بدبي من خالل زیارة

'Register With us' والضغط على https://services.dha.gov.ae  الموقع اإللكتروني 

 إلنشاء حساب جدید.

 

 كیف یمكن أن أتقدم للحصول على خدمة التحقق من الشهادات والوثائق من مصادرها األساسیة من "مجموعة3.

 داتافلو"؟

 

 لتقدیم طلب للتحقق من الشهادات والوثائق من مصادرها األساسیة یرجى إتباع الخطوات التالیة:

 

 تأكد أوال أنك قمت بإنشاء رقم تعریفي من خالل نظام شریان (Sheryan) من هیئة الصحة بدبي.●

●./https://dha.dfgateway.com: قم بزیارة الموقع اإللكتروني 

 اذا كنت مستخدم مسجل، قم بإدخال البیانات لتسجیل الدخول.●
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https://dha.dfgateway.com/
https://dha.dfgateway.com/


 

 اذا كنت مستخدم جدید، قم بإنشاء حساب جدید من خالل بریدك اإللكتروني والرقم التعریفي الذي تم●

 إنشائه.

 بعد تسجیل الدخول، قم بإتباع خطوات دلیل تقدیم الطلب.●

 سُیطلب منك دفع الرسوم عبر اإلنترنت قبل تقدیم الطلب.●

 

 ما هي الرسوم المطلوبة لتقدیم الطلب؟4.

 

 تتفاوت الرسوم تبعًا لعدد الوثائق التي تحتاج إلى التحقق منها.

 

 كیف تتم عملیة الدفع؟5.

 

 قم بزیارة الموقع اإللكتروني: https://dha.dfgateway.com/ - إتبع خطوات دلیل تقدیم الطلب

 ومن ثم سُیطلب مراجعة تفاصیل الرسوم. قم بدفع القیمة المطلوبة عبر اإلنترنت من خالل بطاقة اإلئتمان أو

  بطاقة الخصم.

 

 عند استالم الرسوم المدفوعة بنجاح من قبل "مجموعة داتافلو" سیتم إرسال رسالة إلكترونیة لتأكید عملیة الدفع

  باإلضافة الى إیصال الدفع إلى البرید اإللكتروني المسجل في طلبك.

 

 لمزید من اإلستفسارات یرجى  الضغط هنا  .

 

 مالحظة : یتم دفع الرسوم التي تطلبها مجموعة داتافلو فقط خالل مرحلة تقدیم الطلب. إذا طالب أي طرف ّاخر

 بالحاجة إلى دفع رسوم إضافیة، یرجى إخطارنا على الفور من خالل صفحة اتصل بنا على موقع "مجموعة

 داتافلو".

 یرجى تقدیم المساعدة فیما یخص اإلمتحان والتقییم.6.

 

 إن "مجموعة داتافلو" مسؤولة فقط عن التحقق من الشهادات والوثائق من مصادرها األساسیة. لإلستفسارات

 األخرى التي تخص اإلمتحان أو التقییم أو تجدید الرخص فیرجى اإلتصال بهیئة الصحة بدبي على البرید

 اإللكتروني التالي:

regulation@dha.gov.ae 
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 كیف یمكن أن أتابع حالة الطلب الخاص بي؟7.

 یرجى  الضغط هنا  لمراجعة حالة طلبك. یمكن إتمام هذه العملیة من خالل إدخال رقم جواز السفر أو رقم

 "مجموعة داتافلو" أو عن طریق إدخال كٍل من الرقم المرجعي الخاص بالهیئة ورقم "مجموعة داتافلو".

 ما هي الفترة الزمنیة التي تحتاجها "مجموعة داتافلو" الستكمال الطلب؟8.

الفترة الزمنیة التي تحتاجھا "مجموعة داتافلو" إلنھاء الطلب ھي 15 یوم عمل تقریباً بعد استالم الدفعة، لكن قد 
تحتاج عملیة التحقق فترة زمنیة أطول، فقد یصادف فریق عمل "مجموعة داتافلو" بعض العطل الرسمیة أو 

نتیجة لغیاب الموظفین أو بسبب أرشفة السجالت أو وضعھا في غیر محلھا من قبل المؤسسات. 

 من الذي یقوم بتحدید الوثائق المطلوبة للتحقق من مصادرها الرئیسیة؟9.

 یحدد فریق اعتماد الوثائق في إدارة التنظیم الصحي التابعة لهیئة الصحة بدبي الوثائق المطلوبة من مقدم الطلب

 لیتم التحقق منها من مصادرها الرئیسیة.

 تتطلب هذه العملیة خمسة أیام عمل، ویتم بعدها إرسال رقم مرجعي من هیئة الصحة بدبي إلى البرید اإللكتروني

 المسجل بالطلب الخاص بك.

 هل یجب أن أقوم بتصدیق الوثائق الخاصة بي من سفارة اإلمارات العربیة المتحدة الموجودة في الدولة التي10.

 أعیش فیها، أو من أي هیئة أخرى؟

 ال تتطلب "مجموعة داتافلو" تصدیق الوثائق من أجل عملیة التحقق منها من مصادرها الرئیسیة. یجب التأكد

 فقط من أن النسخ الممسوحة ضوئیًا واضحة وكاملة لضمان استكمال إجراءات طلبك في الوقت المحدد.

  ما هو اإلجراء لطلب استرداد الرسوم؟11.

 یجب تقدیم طلب استرداد الرسوم خالل مدة ال تتجاوز 48 ساعة كحد أقصى من تاریخ الدفع.

 في حالة قیامك بدفع مبلغ أكثر من المطلوب یرجى  الضغط هنا  لتقدیم طلب استرداد ، یرجى ذكر الرقم المرجعي

 لهیئة الصحة بدبي وإظهار الدلیل على عملیة الدفع.
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 هل من الممكن الدخول إلى حسابي إلضافة/تعدیل أو حذف الوثائق التي تم تحمیلها؟12.

 

 یستطیع مقدم الطلب إضافة/تعدیل أو حذف المعلومات والوثائق قبل القیام بعملیة دفع الرسوم فقط.

 

 كیف یمكنني إضافة المزید من الوثائق إلى طلبي الحالي إذا لزم األمر بناءا على طلب هیئة الصحة بدبي؟13.

 

 یمكن تقدیم وثائق إضافیة عبر اختیار تحویل تقریر "مجموعة داتافلو" السابق و یلیها اختیار تقدیم وثیقة إضافیة

 للتحقق المتوفر مقابل الحالة المقدمة.

 

 كیف یمكنني الحصول على نسخة من تقریر التحقق من الشهادات والوثائق من مصادرها األساسیة؟14.

 

 یرجى  الضغط هنا  لتقدیم طلبك مع إدخال رقم "مجموعة داتافلو" أو الرقم المرجعي الخاص بالهیئة.

 

في15. التحقق عملیة من نسخة على الحصول حاولت قلیلة، أشهر قبل بدبي الصحة هیئة رخصة على                  حصلت

 شهاداتي ووثائقي من مصادرها الرئیسیة من خالل الموقع اإللكتروني لكنني لم أجدها. یرجى إرشادي.

 

وسیقوم بالهیئة الخاص المرجعي الرقم أو داتافلو" "مجموعة رقم إدخال مع طلبك لتقدیم هنا الضغط                 یرجى

  فریق مجموعة داتافلو بالرد على استفسارك.

 

 

 

 

 لقد تم التحقق من وثائقي وشهاداتي من قبل مجموعة داتافلو في السابق لهیئة ترخیصیة أخرى، یرجى16.

 إعالمي إن كان یتوجب علّي التقدیم مرة أخرى مع "مجموعة داتافلو" للحصول على رخصة من هیئة الصحة

 بدبي.

 

 یرجى مالحظة التالي:

علیه حصلت الذي السابق تقریرك من بنسخة مرفقًا طلبك لتقدیم هنا أضغط شریان : في الطلب بتقدیم قمت                   إذا

مراجعة إتمام عند الدفع عملیة إنهاء طلب على تحتوي إلكترونیة رسالة إرسال وسیتم داتافلو، مجموعة                 من

  تفاصیل طلبك.

 

في وتقدیمه التعریفي الرقم إدخال مع الطلب تقدیم دلیل خطوات إتباع یرجى شریان : في طلبك بتقدیم تقم لم                    إذا

 قسم "تحویل التقریر".
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 لقد إستلمت تقریر "سلبي" أو "غیر قابل للتحقق" من مجموعة داتافلو، هل من الممكن أن أطلب إعادة17.

 عملیة التحقق؟

 

 لطلب إعادة عملیة التحقق، قم بزیارة https://dha.dfgateway.com/ وأدخل البیانات لتسجیل

 الدخول. سیظهر خیار رفع طلب. قم باإلختیار واتبع مسار العملیة إلرسال طلب إعادة التحقق.

 

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

 

الخاص المرجعي الرقم أو داتافلو" "مجموعة لتقریر المرجعي الرقم إدخال مع طلبك لتقدیم هنا الضغط                 یرجى

 بالهیئة وسیقوم فریق "مجموعة داتافلو" بإجابتك بعد ذلك.
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