األسئلة األكثر شٌوعا

 .1ماهً داتافلو؟
داتافلو هً شركة عالمٌة تقدم خدمات التدقٌق إلدارات الهجرة ،التحقق من المصدر الرئٌس لقطاع الصحة
والفحص قبل التوظٌف فً منطقة الشرق األوسط وجنوب آسٌا.
مقرها فً هونغ كونغ ولها مكاتب فً سنغافورة ،مالٌزٌا ،دبً ،دلهً ،حٌدر أباد ،مومباي ،مصر والمملكة
العربٌة السعودٌة .تخدم داتافلو العدٌد من الهٌئات الصحٌة والمستشفٌات باإلضافة الى شركات عالمٌة مختصة
بالفحص قبل التوظٌف ،وزارات خارجٌة ،منظمات طبٌة ومصارف دولٌة.

 .2ما العالقة بٌن داتافلو ووزارة الصحة
لقد أوكلت وزارة الصحة إلى شركة داتافلو ،مسئولٌة التدقٌق من المصدر على شهادات المهنٌٌن الصحٌٌن.
تقوم داتافلو بالتحقق من أصول كافة المستندات والمعلومات المقدمة من قبل األفراد الراغبٌن فً التسجٌل
والحصول على ترخٌص طبً فً اإلمارات العربٌة المتحدة.
الغرض من هذه الخدمة هو تسرٌع العملٌة ،السماح للمتقدمٌن الحصول على ترخٌص فً فترة قصٌرة ،وحماٌة
الجمهور .ولذلك ،فإنها إلزامٌة لجمٌع العاملٌن فً مجال الصحة.

 .3كٌف أقوم بتقدٌم الطلب ؟
بعد إنتهاءك من تعبئة الطلب و عملٌة دفع الرسوم ٌ ،قوم موظف التدقٌق من شركة داتافلو بفحص الطلب ،تحدٌد
الوثائق التً تتطلب تدقٌق لتتم معالجتها عن طرٌق داتافلو .و فً حال وجود أي خطأ أو نقص فً المعاملة ٌتم
إرسال برٌد الكترونً بقائمة التعدٌالت المطلوبة لمساعدة المتقدم و إكمال الطلب.
 .4ماذا أفعل لو كنت مسبقا حائز على تقرٌر داتافلو ؟
فً عملٌة البدء بالتسجٌل ٌمكنك اختٌار وجود تقرٌر مسبق و إدخال الهٌئة السابقة التً سجلت فٌها لتتمكن من
الحصول على رابط تستطٌع من خالله استخراج الرمز المرجعً للتقرٌر السابق مما ٌأكد و ٌسهل عملٌة مراجعة
الشهادات المدققة و تأكٌد أٌه شهادات إضافٌة عن طرٌق موظف التدقٌق.

 .5كم تبلغ تكلفة هذه الخدمة ،وماذا تشمل؟
تبلغ الكلفة لألطباء  999درهم وتشمل التحقق من شهادة واحدة ،ترخٌص واحد و آخر  5سنوات خبرة.
و تبلغ الكلفة لجمٌع المهن الصحٌة األخرى  699درهم ،و تشمل التحقق من شهادة واحدة ،ترخٌص واحد و آخر
 3سنوات خبرة.
إذا كانت هناك حاجة لتدقٌق وثائق أخرى ،فالرسم اإلضافً هو  299درهم لكل وثٌقة.

 .6هل من الممكن تقدٌم وثائق ومعلومات للتدقٌق فً مرحلة الحقة؟
ٌجب تقدٌم جمٌع المعلومات والوثائق ذات الصلة فً وقت تقدٌم الطلب .أي وثائق أو تفاصٌل مقدمة فً مرحلة
الحقة سوف تخضع لرسوم إضافٌة ،وسوف تؤخرعملٌة الترخٌص الخاص بك.

 .7كٌف أدفع الرسوم؟
ٌمكن الدفع بواسطة بطاقة االئتمان فقط عن طرٌق موقع داتافلو اإللكترونً.
ال ٌتم قبول أي وسائل أخرى للدفع.

 .8ماذا ٌحدث بعد دفع الرسوم؟
عند اإلنتهاء من عملٌة الدفع ،سوف تتلقى رسالة تأكٌد الدفع بالبرٌد اإللكترونً ،ثم تبدأ داتافلو بعملٌة التدقٌق و
عندما ٌكون الطلب كامل سٌتم قبوله وٌحول الى فرٌق وزارة الصحة المختص بالتراخٌص واالمتحانات.

 .9كٌف ٌمكننً متابعة حالة طلبً؟
ٌمكن المتابعة من خالل إرسال برٌد إلكترونً إلى  ،mohuae@dataflowgroup.comمتضمنا ّ الرقم
المرجعً المذكور فً البرٌد اإللكترونً الذي تم إستالمه من داتافلو.
ٌرجى المالحظة أن عملٌة التدقٌق تستغرق حوالً  39إلى ٌ 69وما من تارٌخ استالم الرسوم.

 .19كٌف ٌمكننً االتصال بداتافلو؟
ٌمكن االتصال على +971 4 365 44 77
أو إرسال البرٌد اإللكترونً الى mohuae@dataflowgroup.com
ال ٌوجد مكتب لداتافلو فً وزارة الصحة ،وال تستقبل الشركة مقدمً الطلبات فً أي من مكاتبها الدولٌة.

 .11تم رفض طلبً للحصول على رخصة وزارة الصحة ،هل لً الحق باسترداد الرسوم؟
ٌجب أن تقدم طلبات االسترداد فً فترة أقصاها  48ساعة من تارٌخ دفع رسوم داتافلو.
لذلك الرجاء قراءة التعلٌمات بعناٌة والتحقق من معاٌٌر وزارة الصحة لمعرفة ما إذا كنت مؤهال للحصول على
رخصة قبل دفع الرسوم.

 .12نتٌجة التدقٌق فً طلبً "سلبٌة" أو " غٌر قابل للتدقٌق" هل لً أن أطلب إعادة فتح الملف
للتدقٌق؟
نعم ،من خالل الكتابة إلى  ، mohuae@dataflowgroup.comذكر الرقم المرجعً الخاص بك وتقدٌم
أي تفاصٌل أو وثائق إضافٌة قد تكون لدٌك لمساعدتنا فً إعادة التدقٌق.
عند اكتمال عملٌة إعادة التدقٌقٌ ،قوم فرٌق داتافلو بإعالمك و إعالم وزارة الصحة على النتٌجة الجدٌدة .

 .13هل هذه الخدمة هً إلزامٌة للحصول على ترخٌص وزارة الصحة؟
الغرض من هذه الخدمة هو تسرٌع العملٌة ،السماح للمتقدمٌن الحصول على ترخٌص فً فترة قصٌرة ،وحماٌة
الجمهور .ولذلك ،فإنها إلزامٌة لجمٌع العاملٌن فً مجال الصحة.

