
الوثائق المطلوبة للتحقق تفاصيل الخدمة الباقة

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز سفر●
الشهادة األكاديمية - بكالوريوس ●

و ما فوق
شهادة الخربة السابقة●
الرخصة المهنية السابقة.●

التحقق من المصدر األسايس (PSV) مما ييل:
أعىل مؤهل تعليمي (عدد واحد)●
آخر شهادة خربة  (عدد واحد) (يتطلب خربة ال ●

تقل عن خمس سنوات)
الرخصة المهنية (عدد واحد).●

باقة األخصائيني - الطبيب البيطري أو 
الصيديل أو أخصائي المختربات

الخدمة العادية●
102.5 دينار بحريين

الخدمة الرسيعة (إختياري)*●
153.5 دينار بحريين

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز سفر●
الشهادة األكاديمية - الدبلوم●
شهادة الخربة السابقة;●

التحقق من المصدر األسايس (PSV) مما ييل:
أعىل مؤهل تعليمي (عدد واحد)●
آخر شهادة خربة (عدد واحد) (يتطلب خربة ال ●

تقل عن ثالثة سنوات).

باقة المهن المعاونة

الخدمة العادية●
69 دينار بحريين

الخدمة الرسيعة (إختياري)*●
120 دينار بحريين

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
مؤهل تعليمى (عدد واحد) أو ●

شهادة خربة (عدد واحد) أو رخصة 
مهنية (عدد واحد).

يمكن للمتقدم إضافة المستندات التالية في نفس 
الطلب كمستند إضافي مع الباقة  األوىل أو الثانية.

مستند إضافي واحد
33.5 دينار بحريين

يقوم فريق عمل مجموعة داتافلو المختص في إدارة و تقديم الطلبات في إكمال البيانات و المعلومات 
المطلوبة بالنيابة عنكم لتقليل المجهود عليكم.

خدمة مساعدة تقديم الطلب (إختياري)**
15.5 دينار بحريين

نسخ واضحة عن الوثائق التالية:
جواز سفر●
تقرير أو رقم تقرير داتافلو السابق.●

نقل تقرير المرشح الصادر من داتافلو والذي تم إنجازه 
لوزارات أو هيئات أخرى في السابق، و نقله إىل موقع 

"الوزارة،" برشط أال يتضمن التقرير مستندات جديدة.

 نقل تقرير
20.5 دينار بحريين

 مرحبا بك في وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني – مملكة البحرين

وبمجرد االنتهاء من عملية التحقق، يتم إعداد تقرير نهائي تحصل عىل نسخة منه، كما نحصل بدورنا عىل نسخة أخرى 
إلتمام المراجعة من طلب الرتخيص الخاص بك.

للتسجيل وبدء عملية التحقق، يرجى الضغط هنا أو من خالل مسح رمز االستجابة الرسيعة من خالل هاتفك الذكي.

مالحظة مهمة: قبل أن تبدأ طلبك ، يرجى مراجعة قائمة البيانات والمستندات المطلوبة لتحديد الباقة 
المطلوبة لخدمة التحقق من المصدر االسايس.

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

لقد تم التعاون مع مجموعة داتافلو لخدمات التحقق من المصدر األسايس عىل المؤهالت العلمية و شهادات الخربة  و الرخص 
المهنية لديكم، للتأهيل و الحصول عىل "الرخصة" من الوزارة لممارسة المهن البيطرية  أو المهن المساندة.

توقيع خطاب التفويض1 تحميل نسخ من الوثائق المطلوبة.التسجيل للخدمة و إدخال البيانات الخاصة بك 23

وتعد عملية التحقق من المصدر األسايس للوثائق عملية في غاية الوضوح والسهولة، تتألف من ثالث خطوات رئيسة:

 *تقوم مجموعة داتافلو بإجراء التحقق و إنجاز الطلب و تقديم التقرير خالل مدة زمنية أقصاها ١٤ يوم عمل. نرجو العلم أن 'الخدمة العادية' المتفق عليها تنجز
التحقق و تقدم الطلب خالل مدة زمنية معدلها ٢٥ يوم عمل.

**خدمة مساعدة تقديم الطلب ال يجوز إضافتها مع الخدمة الرسيعة.

https://corp.dataflowgroup.com/munbahrain


دليل توضيحي لتقديم الطلب

للتقدم بطلب التحقق من المصدر األسايس للوثائق المطلوبة من وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني – مملكة البحرين، ما عليك سوى الضغط هنا أو مسح رمز االستجابة الرسيعة

قم بتعبئة نموذج طلب التسجيل واخرت
 ” وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني“  من القائمة

بمجرد تقديم نموذج الطلب المعبأ، 
ستتلقى رسالة بريد إلكرتوني تتضمن رابط 

تفعيل الحساب

قم بتفعيل حسابك، ثم أدخل عنوان بريدك 
اإللكرتوني المسجل والمعتمد لدى 

مجموعة داتافلو مع كلمة المرور

اضغط عىل
 Detailed Case Entry 

 لتقديم طلبك المفصل

قم بتعبئة كافة البيانات ورفع الوثائق 
المطلوبة في الصفحات التالية:

البيانات الشخصية●
المؤهل العلمي●
شهادة الخربة المهنية●
الرخصة المهنية (إن وجدت)●

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

التفويض وتوقيعه، ومن ثم تحميل نسخة 
ممسوحة ضوئيًا

عىل الصفحة الخاصة بالدفع، راجع قيمة 
الرسوم اإلجمالية، ومن ثم اضغط عىل 
Submit Application لتقديم طلبك 

والميض قدمًا لبوابة الدفع

بمجرد االنتهاء من الدفع، سيقوم النظام 
تلقائيًا بإصدار إيصال دفع قابل للطباعة، كما 
سيتم تحويل طلبك للبدء بعملية التحقق عىل 

الفور

قم بمراجعة كافة البيانات بعناية قبل 
تقديم الطلب

Edit لتعديل البيانات، اضغط عىل

بإمكانك متابعة حالة طلبك في أي وقت وبسهولة من خالل الضغط عىل تتبع حالة طلبك

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