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ما هي مجموعة داتافلو؟ .1  
 

 مصادرها األساسية، باإلضافةخدمات التحقق من الشهادات والوثائق من  فلو هي شركة عالمية رائدة فيداتا
متثال لمتطلبات الهجرة وفرز شامل لخلفية المقدمين.خدمات فحص معامالت اإل إلى  

يعتمد عليها عمالؤها في الحد من المخاطر التي يتعرضون لها، وذلك عن طريق كشف الوثائق الرسمية  
جوازات السفر وتصاريح والرخص المهنية، باإلضافة إلى  المزيفة مثل الشهادات األكاديمية وشهادات الخدمة

العمل المزورة.  

تقوم مجموعة داتافلو من خالل استخدامها لتقنيات  بامتالكها،ن ولضمان صحة المؤهالت التي يزعم الموظف
حديثة واستفادتها من عالقاتها الواسعة مع شبكة عالمية من الهيئات المتخصصة في إصدار مثل هذه 

دولة للتواصل مع المصادر األساسية  100هيئة في أكثر من  30000ق حول العالم تصل إلى حوالي الوثائ
للشهادات والوثائق الرسمية التي يقدمها المرشحون والتحقق من صحتها بما يتماشى مع توجيهات اللجنة 

).JCIالمشتركة الدولية (  
 

نفذت داتا فلو مئات األلوف من حاالت فحص  ،حتى يومنا هذاو 2006منذ تأسيسها في هونغ كونغ في عام 
لمعامالت االمتثال لمتطلبات الهجرة والتحقق من المهنيين بالنيابة عن العديد من الحكومات والوكاالت شبه 

الحكومية والهيئات التنظيمية ومؤسسات كبيرة متعددة الجنسيات.  
 

؟تمعووقاية المج ما هي العالقة بين مجموعة داتافلو ووزارة الصحة .2  
 

اإلمارات العربية المتحدة مجموعة داتافلو لتقوم بتنظيم وإدارة عملية  في ووقاية المجتمع عينت وزارة الصحة
سية.يالرئ مصادرها الوثائق والشهادات من التحقق من  

 
والمؤهالت والمعلومات  ،ن جميع الوثائق المساندةموبالتالي أصبحت مجموعة داتافلو مسؤولة عن التحقق 

الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من المهن الطبية في دولة اإلمارات العربية  المقدمة من قبل الراغبين في
المتحدة.  

 
الحصول  من ، وبالتالي تمكين مقدم الطلببشكل أسرع عملية التحقق هو اكمالهدف من هذه الخدمة ال

حتيال المهنية المحتملة. وعليه، الصحية في وقت قصير، باإلضافة إلى حماية الناس من عمليات اإل ةعلى الرخص
إجبارية لجميع المهنيين الصحيين في اإلمارات العربية المتحدة. تعتبرفإن هذه الخدمة   

 
 
 
 



	

	

 
مع  كيف يمكن أن أتقدم للحصول على خدمة التحقق من الشهادات والوثائق من مصادرها األساسية .3

مجموعة داتافلو؟  
 

سيتم إرسال  ،ووقاية المجتمع لكتروني لوزارة الصحةنتهاء من تقديم طلب الترخيص على الموقع اإلبعد اإل
من التي قدمتها شتراك الخاص بك إلى مجموعة داتافلو ليتم التحقق من الوثائق والمعلومات نموذج اإل
الرئيسية، ثم يقوم فريق مجموعة داتافلو بإرسال رسالة إلكترونية تحتوي على رابط لتسوية عملية  مصادرها

بعد إتمام عملية الدفع ستبدأ مجموعة داتافلو بعملية التحقق.وطلب. الباإلضافة إلى تعليمات لتقديم  ،الدفع  
 

تقرير سابق من مجموعة داتافلو؟ كان لديماذا لو  .4  
 

سم السلطة إو الخاص بك ورقم جواز السفر سمك بالكاملإ مع ذكرط هنا لتقديم معلوماتك غيرجى الض
ثم ومن وجد،  إنأو التقرير السابق  وصل الدفعنسخة من بتقديم طلب لديها، مع إرفاق التشريعية التي قمت 

ات أخرى تحتاج إلى وثائق أو دفع عن أيةتقوم مجموعة داتافلو بالتأكد من طلبك والوثائق المقدمة، وتخبرك 
ستبدأ مجموعة داتافلو ، كانت الوثائق كاملةوإن ، ووقاية المجتمع تقديمها الستكمال طلب وزارة الصحة

طلبك.تنفيذ  بالعمل على  
 

ما هي تكلفة هذه الخدمة، وماذا تغطي؟ .5  
 

.التي تحتاج إلى التحقق منها الوثائقلعدد  اوغيرهم من المهنيين الصحيين تبعتتفاوت الرسوم بين األطباء   
 

تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة لعملية التحقق في مرحلة الحقة؟ يمكننيهل  .6  
 

يجب إرفاق جميع المعلومات والوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، وأي وثيقة أو شهادة جديدة تقدم في 
  .النهائيمرحلة الحقة ستخضع لتكاليف إضافية وتؤدي إلى تأخير التقرير 

 
كيف تتم عملية الدفع؟ .7  

 
ئتمان على الموقع اإللكتروني لمجموعة ام دفع الرسوم باستخدام بطاقة االالطلب إتم مقدم يستطيع

أعاله. 3في السؤال  والمشار إليهداتافلو، وستستلم رابط يؤكد عملية الدفع   
 

ال يوجد طرق أخرى إلتمام عملية الدفع.  
 
 
 
 
 



	

	

 
أنتهي من عملية الدفع لمجموعة داتافلو؟ماذا يحدث بعد أن  .8  

 
البريد  فلو سيتم إرسال رسالة إلكترونية للتأكيد على ذلك إلىمن عملية الدفع لشركة داتا نتهاءاإلعند 

اإللكتروني المسجل في طلبك، ثم تبدأ مجموعة داتافلو بعملية التحقق وتقوم بتحويل طلبك إلى فريق 
واستكمال عملية تقديم  للمزيد من المراجعة ووقاية المجتمع رة الصحةتراخيص المهنيين الطبيين في وزا

.الطلب  
 

9. كيف يمكن أن أتابع حالة الطلب الخاص بي؟  	

التعرف البيانية لمراجعة حالة طلبك. يمكن إتمام هذه العملية من خالل إدخال أرقام شفرة  الضغط هنا يرجى
(الباركود) ورقم جواز السفر أو عن طريق إدخال كلٍ من الرقم المرجعي للعميل ورقم مجموعة داتافلو.  

 
سترداد الرسوم؟ا، هل يمكنني ووقاية المجتمع تم رفض طلبي للحصول على رخصة من وزارة الصحة .10 	

أقصى من تاريخ دفعها لمجموعة ساعة كحد  48يجب تقديم طلب استرداد الرسوم خالل مدة ال تتجاوز 
داتافلو.  

 
 لتحدد إذا كنت مؤهالً ووقاية المجتمع بقراءة التعليمات بإنتباه ومراجعة معايير وزارة الصحة كلهذا نوصي

مع مجموعة داتافلو. تقديم طلبقبل  أم ال للحصول على رخصة  
 

11. هل من الممكن أن أطلب إعادة عملية ستلمت تقرير "سلبي" أو "ال يمكن التحقق" من مجموعة داتافلو، القد  
التحقق؟  

 
ممكن أن ال منلتقديم طلبك مع ذكر رقم الهوية الخاص بك وتوفير أية معلومات ووثائق إضافية  هنا اضغط

ساعة. 48ستفسارك خالل ابالرد على تساعدنا في عملية إعادة التحقق. سيراجع فريق مجموعة داتافلو ويقوم   
 

12. ؟ووقاية المجتمع هل هذه الخدمة إجبارية للحصول على رخصة من وزارة الصحة   
 

الحصول  من ، وبالتالي تمكين مقدم الطلببشكل أسرع كمال عملية التحققإ هو هدف من هذه الخدمةال
حتيال المهنية المحتملة. وعليه، الصحية في وقت قصير، باإلضافة إلى حماية الناس من عمليات اإل ةعلى الرخص

إجبارية لجميع المهنيين الصحيين. تعتبرفإن هذه الخدمة   
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13. متحان مرة أخرى لكني مرتين ولكني لم أنجح. أريد أن أخضع لإل ووقاية المجتمعوزارة الصحة  المتحانخضعت  

رؤية خيار الدفع على الموقع اإللكتروني.ال أستطيع   
 

مساعدة في هذا األمر.لحصول على ل ووقاية المجتمعمع وزارة الصحة  تصالاإليرجى   
 
 

14. ستفساري، وما زال لدي سؤال.غلم أستطع الحصول على جواب ل   
 

إدخال رقم شفرة التعرف البيانية (الباركود) أو الرقم المرجعي وسيقوم  لتقديم طلبك مع الضغط هنا يرجى
.ذلكمجموعة داتافلو بإجابتك بعد  فريق  
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