
)PSV(األساسيالمصدرمنالتحقق
مجموعة "داتافلو"

األسئلة المتداولة



ما ھي مجموعة "داتافلو"؟.1س

المتخصصة)PSV(للوثائقالرئیسیةالمصادرمنالتحققحلولتوفیرفيرائدةعالمیةشركة"داتافلو"مجموعةتعتبرج
لمتطلباتاالمتثالفحصخدماتجانبإلىالسابقة،المھنیةوالسجالتالمعلوماتعنالتقصيخدماتذلكفيبما

تأشیرات الھجرة.
عنالكشفخاللمنالمحتملةالمخاطرمنللتخفیف"داتافلو"مجموعةعلىوالخاصالعامالقطاعینفيالعمالءیعتمد

منالسفر،وجوازاتالعملوتصاریحالممارسةوتراخیصالتوظیفوشھاداتاألكادیمیةالشھاداتمثلاالحتیالیةالوثائق
بین وثائق أخرى.

وتستفیدالتقنیاتأحدث"داتافلو"مجموعةتستخدمبھا،یطالبونالتيالمؤھالتعلىالمعینینالمھنیینحصولولضمان
األولیةبالمصادرلالتصالوإقلیمدولة200منأكثرفيإصدارسلطة100,000منأكثرتضمموسعةشبكةمن

التوجیھیةوالمبادئالصناعةفيالعالمیةالممارساتألفضلفقاوذلكالمرشحین،منالمقدمةالوثائقصحةمنوالتحقق
).JCI(المشتركةالدولیةللجنة

نیابةعامكلفيللمھنیینمنھاالتحققوخدمةللھجرةاالمتثالفحصمعامالتمناآلالفبمئات"داتافلو"مجموعةتقوم
عن مختلف المنظمات الحكومیة وشبھ الحكومیة والتنظیمیة والكبیرة لعدة الجنسیات في جمیع أنحاء العالم.

لماذا أحتاج إلى إرسال مستنداتي إلى مجموعة "داتافلو"؟.2س

منالمقدمةالمستنداتصحةمنللتحقق"داتافلو"مجموعةمعشراكةفيبكالخاصةالترخیصھیئةدخلتج
.PSVباسمتعرفمتقدمةفحصطریقةباستخدامالمتقدمینقبل

كیف یمكنني إرسال معلوماتي ومستنداتي إلى مجموعة  "داتافلو"؟.3س

زیارةطریقعنبكالخاصPSVتطبیقضمنووثائقكمعلوماتكتقدیمیمكنكج
www.dfgateway.com.

http://www.dfgateway.com


ما ھي المستندات المطلوبة لتطبیق بي إس في؟.4س

المطلوبةالمستنداتوتحمیلالمعلوماتلتقدیمخطوةكلفيإرشادكسیتمحسابك،إلىالدخولتسجیلبمجردج
لوثیقةوفقا-علىللحصولبطلبتتقدمالذيالموقفإلىالصلةذاتالوثائقجمیعوتقدیمإرفاقلذلك.وفقا

مجموعة 'كیفیة تطبیق'.

جوازمننسخةمع-وتحمیلھتوقیعھیجبالذي-)LoA(التفویضخطاببتنزیلقماالنتھاء،بمجرد
سفرك.

كم عدد الشھادات المطلوبة لتطبیق بي إس في؟.5س

المرجعي"المستندفيبكالخاصةالترخیصسلطةقبلمنالمطلوبةالمستنداتأوالشھاداتعددتفصیلیتمج
للعمیل".

مھنیة/صحیةتراخیصأوتوظیفشھاداتأوإضافیةتعلیمشھاداتعلىالحصولفيترغبكنتحالفي
لكلإضافیةرسوممقابلالرسومھذهمنالتحققویمكن،الشھاداتمنالمزیدإلضافةبكمرحبفأنت،

مستند.

ھل یمكنني إرسال مستند واحد للتحقق؟.6س

المرجعي"المستندفيبكالخاصةالترخیصسلطةقبلمنالمطلوبةالمستنداتأوالشھاداتعددتفصیلیتمج
للعمیل".

مرحبفأنت،المھنیةالتراخیصأوالتوظیفشھاداتأواإلضافيالتعلیممنالتحققفيترغبكنتحالفي
بك إلضافة المزید من الشھادات ، ویمكن التحقق من ھذه الرسوم مقابل رسوم إضافیة لكل مستند.

؟PSVتطبیقفيتضمینھاإلىأحتاجالتيالمستنداتنوعتقییمیمكننيكیف.7س

تطبیقفيتضمینھاإلىتحتاجالتيالمستنداتحولالمزیدلمعرفةالعمیل"مرجع"مستندمجموعةراجعج
PSV.الترخیص.سلطةفيالمعنیینبالمسؤولیناالتصالیرجىاالستفسارات،منلمزید



ما ھي العملیة التي اعتمدتھا مجموعة "داتافلو" للتحقق من الوثائق؟.8س

الترخیصأوالشركاتأوالتعلیمھیئةمعمباشرةاالتصالخاللمنPSVتطبیق"داتافلو"مجموعةتجريج
التي أصدرت الوثیقة لتأكید صحتھا.

؟PSVتطبیقرسومھيما.9س

عرضسیتمالتحقق.إلىتحتاجالتياإلضافیةالمستنداتوعددالمحددةالتحققحزمةحسبالرسومتختلفج
الرسوم عند اختیار الحزمة التي تختارھا.

إذاالطلب.تقدیممرحلةخالل"داتافلو"مجموعةقبلمنالمطلوبةالوحیدةالدفعرسومتسویةیتممالحظة:
موقععلىبنااالتصالصفحةعبرالفورعلىإخطارنایرجىإضافیة،رسومإلىالحاجةطرفأيادعى

مجموعة "داتافلو".

ھل یمكنني دفع ثمن طلبي نقدا؟.10س

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

ھل یجب أن أشھد/أبوستیل على مستنداتي من السفارة في بلدي أو من أي سلطة أخرى؟.11س

المستندمسحعملیاتأنمنالتأكدسوىعلیكما.PSVلمستند/نشرشھادة"داتافلو"مجموعةتتطلبالج
نسخا"داتافلو"مجموعةتتطلبالبك.الخاصللتطبیقالمناسبالوقتفيالمعالجةلضمانوكاملةواضحة

مترجمة أو مستندات أصلیة فعلیة.

ھل یمكن تقدیم الوثائق والمعلومات للتحقق منھا في مرحلة الحقة؟.12س

مستنداتأيتقدیمیجبمالحظة:الطلب.تقدیموقتفيالصلةذاتوالوثائقالتفاصیلجمیعتقدیمیجبج
إضافیة،تحققمتطلباتأنھاعلىمعھاالتعاملوسیتمذلك،إلىباإلضافةاألوليطلبكتقدیمبعدللتحققإضافیة

مع مراعاة رسوم إضافیة.



ماذا یقصد بخطاب التفویض؟.13س

إلجراءبكالخاصةالترخیصوسلطة"داتافلو"لمجموعةاإلذنیوفرإلزاميشرطالصالحیاتسلطةإنج
معالتوقیعاتتتطابقأنیجبفقط.الطلبمقدمیوقعھاأنیجبLoAالأنمالحظةیرجىالتحقق.عملیة

التوقیعات على جواز سفرك أو أي وثیقة ھویة إضافیة تم تحمیلھا.

ما ھو اإلطار الزمني المطلوب من قبل مجموعة "داتافلو" إلتمام عملیة التحقق؟.14س

التحققلیتمالوثیقةتصدرالتيللسلطةالمفوضالممثلمنالتحققطلبعلىالمصدرمناألوليالتحققیعتمدج
الزمنياإلطارمشاركةتتمالمصدرة.السلطةاستجابةوقتعلىالمعالجةوقتمنكبیرقدرویتوقفمنھا.

تقدیمعلىقادرة"داتافلو"مجموعةأنحالةفيالتطبیق.تشغیلبدءعندالشاشةعلىالتحققإلكمالالقیاسي
برسومالمعّجلةالمعالجةتقدیمیتمالحزمة.تحدیدعندالخیارسترىبك،الخاصللتطبیقالمعّجلةالمعالجة
بسببالمقدرالزمنياإلطارھذاغضونفيالعملیةاختتامأحیاناالممكنمنیكونالقدأنھغیرإضافیة.

اإلجازات أو غیاب الموظفین أو السجالت التي تحفظھا المؤسسات أو في غیر محلھا.

؟Expressسریعةمعالجة"داتافلو"مجموعةتقدمھل.15س

لنمنھا.للتحققالحزمةاختیارمعمتوفرة،كانتإذاExpressسریعةمعالجةتحدیدعلىقادراستكونج
نتمكن من تغییر التحدید بمجرد تقدیم طلب التحقق. یتم تقدیم المعالجة السریعة مقابل رسوم إضافیة.

أيوجودحالفيمتوفرة.كانتإذالدیك،المفضلةالحزمةاختیارأثناءسریعة""معالجةتحدیدیرجى
استفسار، سوف نتواصل للحصول على معلومات إضافیة.

المساعدةتقدیممن"داتافلو"مجموعةستتمكنھلطلبي،تقدیمفيالمساعدةإلىأحتاج.16س
في إیداع الطلب؟

تغییرمننتمكنلنمنھا.للتحققالحزمةاختیارمعمتاحا،كانإذاالطلبلملءالمساعدةاختیاریمكنكج
إذالدیك،المفضلةالحزمةاختیارأثناءالمساعدة""الخدمةتحدیدیرجىالتحقق.طلبتقدیمبمجردالتحدید
التفاصیلبملءفریقناسیقومالمستندات.وتحمیلالمطلوبةالمعلوماتمناألدنىالحدبتعبئةقممتوفرة،كانت
علىللحصولنتواصلسوفاستفسار،أيوجودحالفيتحمیلھا.تمالتيالوثائقمنمطلوبھوكما

معلومات إضافیة.



بي؟الخاصPSVتطبیق"داتافلو"مجموعةإكمالبعدیحدثماذا.17س

بك،الخاصةالترخیصسلطةمعنھائيتقریرمشاركةسیتمبك،الخاصPSVتطبیقمناالنتھاءبمجردج
وسیتم إخبارك وتوجیھك للحصول على نسخة ملخصة من نتیجتك عبر اإلنترنت.

یرجى التواصل مع جھة االتصال في ھیئة الترخیص الخاصة بك للخطوات التالیة.

لم أحصل على أي تأكید بشأن تقدیم طلبي. یرجى تقدیم المشورة..18س

تسویةبمجردnoreply@dataflowgroup.comبواسطةتلقائیاإنشاؤهیتمإلكترونيبریدإرسالیتمج
الدفعة وإرسال الطلب بنجاح.

حسابكاعتمادبیاناتباستخدامالدخولوتسجیلwww.dfgateway.comزیارةیمكنكذلك،منبدال
والنقر على زر "التحقق من حالتك".

یرجى تقدیم المشورة بشأن رقم حالة مجموعة  "داتافلو" في طلبي..19س

سیتم توفیر رقم حالة مجموعة "داتافلو" في رسالة التأكید اإللكترونیة التي ستتلقاھا بعد إكمال طلبك بنجاح.ج

كیف یمكنني متابعة حالة طلبي؟.20س

"داتافلو"مجموعةحالةرقمإدخالطریقعنبذلكالقیامیمكنلطلبك.الحالیةالحالةمنللتحققھناانقرج
ورقم جواز السفر.

حسابكاعتمادبیاناتباستخدامالدخولوتسجیلwww.dfgateway.comزیارةیمكنكذلك،منبدال
والنقر على زر "التحقق من حالتك".



آخر.لمرجع"داتافلو"مجموعةقبلمنمسبقابيالخاصةاالعتمادبیاناتمنالتحققتم.21س
عند"داتافلو"مجموعةإلىأخرىمرةطلبيتقدیمإلىبحاجةكنتإذاالنصیحةتقدیمیرجى

التقدم بطلب إلى سلطة الترخیص.

بطلبالتقدمعندمتاحا)ذلككان(إذا"داتافلو"مجموعةإلىبطلبكالخاصةالتقریرنقلعملیةاختیاریمكنكج
المفصلة"الحالة"إدخالزرعلىانقرالمعلومات،لوحةصفحةإلىانتقلبك.الخاصةالترخیصسلطةإلى
وإكمالمتوفرة)كانت(إذاالتقاریر""نقلحزمةلتحدیدالشاشةعلىتظھرالتياإلرشاداتاتبعتطبیق.لبدء

طلبك.

؟PSVتطبیقمناالنتھاءتممتىمعرفةیمكننيكیف.22س

بریدكمعرفإلىاإللكترونيالبریدعبرإشعارإرسالسیتمبك،الخاصPSVتطبیقمناالنتھاءبمجردج
اإللكتروني المسجل وسیتم مشاركة تقریر نھائي مع سلطة الترخیص الخاصة بك.

مرحلةكلفيعلمعلىتبقیكسوفوالتيإضافیة،رسوممقابلالقصیرةالرسائلخدمةفياالشتراكیمكنك
من مراحل الطلب.

PSVعملیةمناالنتھاءتمأنھاإلنترنتعبرطلبيحالةخاللمنإبالغيتملقد.23س
الخاصة بي. كیف یمكنني الحصول على التقریر؟

علىالحصولأیضایمكنكبك.الخاصةالترخیصسلطةمعمباشرةPSVتقریرمننسخةمشاركةتمتج
جوازورقم"داتافلو"مجموعةحالةرقمإدخالبمجردwww.dataflowstatus.comفيتقریرك
سفرك.

لم أتمكن من العثور على إجابة على استفساري، وال یزال لدي سؤال..24س

تدفقمجموعةفریقسیعودالمرجع.رقمأوالبیاناتتدفقمجموعةحالةرقمعننقالطلبك،لتقدیمھناانقرج
البیانات في أقرب وقت ممكن.

الترخیصسلطةإلىالتقاریرھذهجمیعنقلیمكننيكیفمتعددة"داتافلو"تقاریرأواجھ.25س
الخاصة بك

ذلكعلىوبناءمنفصل،بشكلالتقاریرجمیعنقلأجلمنمتعددةتطبیقاتإنشاءإلىتحتاجأنكمالحظةیرجىج
سیتم فرض رسوم نقل حسب التقریر لكل طلب.




