اﻟﻔﺣص ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣر ﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة

ﻣﺟرد ﺷراء ﺳ ﺎرة ﻣن اﻟﺧﺎرج ،أو ﺷﺣن ﺳ ﺎرﺗك ﻣن اﻟﺧﺎرج ،ﺳﺗﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎرك .و ﺗطﻠب ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺳ ﺎرﺗك ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة إﺟراء اﺧﺗ ﺎر ﻓﺣص اﻟﻣر ﺎت.

ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺳﻣﺢ ﻟك ﻘ ﺎدة أ

ﺳ ﺎرة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﺛﻣﺔ ﺧ ﺎران ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ

اﻟﺳ ﺎرات اﻟﻣﺳﺗوردة .إﻣﺎ أن ﺗﻌط ك اﻟﺟﻣﺎرك ﻣﻠﺻﻘﺎً ﻣﻌﯾﻧﺎً ﯾﺧوﻟك ﻟﻘ ﺎدة اﻟﺳ ﺎرة ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك إﻟﻰ ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻘط ،أو ﯾﺗوﺟب
ﻋﻠ ك ﺗرﺗﯾب ﻧﻘﻞ اﻟﺳ ﺎرة إﻟﻰ أﻗرب ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ.

اﻓﺣص ﺳ ﺎرﺗك
‐

أﺣﺿر اﻟﺳ ﺎرة إﻟﻰ أﺣد ﻣراﻛز ﺳﻼﻣﺔ وﻗﻒ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟدﻓﻊ اﻟرﺳوم ﺛم ﻓﺣص اﻟﻣر ﺎت )ﻓﻲ ﻣرور أﺑوظﺑﻲ
ﻓﻘط .ار ن ﺳ ﺎرﺗك أوﻻً وﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣ ﺗب أﻣﯾن اﻟﺻﻧدوق داﺧﻞ ﻣﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻟدﻓﻊ رﺳوم اﻟﻔﺣص واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟ طﺎﻗﺔ(

‐

ﺗﺑﻠﻎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺣص  120درﻫﻣﺎً إﻣﺎراﺗ ﺎً

‐

إذا ﺎﻧت اﻟﺳ ﺎرة ﻻ ﺗﺗواﻓ ﻣﻊ ﻣﻌ ﺎر دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ )أ

ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻣن أورو ﺎ أو أﻣر ﺎ أو آﺳ ﺎ ،أو

ﻏﯾرﻫﺎ( ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ك دﻓﻊ  450درﻫﻣﺎً إﻣﺎراﺗ ﺎً ﺑدﻻً ﻣن  120درﻫﻣﺎً إﻣﺎراﺗ ًﺎ.
‐

اﻧﺗظر داﺧﻞ اﻟﺳ ﺎرة ،ﻓﻲ طﺎﺑور اﻻﻧﺗظﺎر ،ﺣﺗﻰ ﺄﺗﻲ دورك

‐

و ﻣﺟرد أن ﺄﺗﻲ دورك ،ﻗم ﺑﺗﺳﻠ م اﻟﺳ ﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﻧﻲ وأﻋطﻪ اﻟ طﺎﻗﺔ -وﺳ ﻌﯾد إﻟ ك ﺟزءاً ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ.

‐

ادﺧﻞ إﻟﻰ ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ واﻧﺗظر ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﻓﺣص اﻟﺳ ﺎرة.

‐

وﺣﺎﻟﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻔﺣص ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺳ ﺎرﺗك وﻗم ﺑر ﻧﻬﺎ.

‐

ﻗم ﺎﻟﻌودة ﺛﺎﻧ ﺔ إﻟﻰ ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ وﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣ ﺗب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻧﺗظر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻔﺣص.

إذا اﺟﺗﺎزت ﺳ ﺎرﺗك ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻔﺗ ش ،ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣ ﺗب اﻟﺷرطﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠﻠك ]اﻧﻘر ﻫﻧﺎ[ .اﻧﻘر ﻫﻧﺎ ﻣن ﻓﺿﻠك ﻟﻠﺗﻌرف
ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣ ﺗب ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻟﻠﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ.

إذا ﻓﺷﻠت ﺳ ﺎرﺗك ﻓﻲ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻔﺣص ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ك إﺻﻼﺣﻬﺎ وﻣن ﺛم إﻋﺎدﺗﻬﺎ .وﺳ ون ﻟد ك  30ﯾوﻣﺎً ﻹﺻﻼح اﻟﺳ ﺎرة وﻓﻘﺎً
ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻔﺎﺣص ٕواﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺛﺎﻧ ﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺧﺗ ﺎر .و رﺟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ:
 ﻣ ﻧك ﺧﻼل  30ﯾوﻣﺎً إﻋﺎدة اﺧﺗ ﺎر اﻟﺳ ﺎرة ﺛﻼث ﻣرات )إذا ﻟزم اﻷﻣر( وﺗﺑﻠﻎ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺗ ﺎر اﻷول  50درﻫﻣ ًﺎإﻣﺎراﺗ ﺎً ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ ﺗب ﻋﻧد إﻋﺎدة إﺣﺿﺎر اﻟﺳ ﺎرة إﻟﻰ ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻔﺣص
‐
‐

إذا ﻟزم اﻷﻣر ،ﺳﺗﻛون إﻋﺎدة اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﺛﺎﻟث واﻟ ار ﻊ ﻣﺟﺎﻧ ﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟـ 30ﯾوﻣ ًﺎ
إذا ﻓﺷﻠت ﺳ ﺎرﺗك ﻓﻲ اﻻﺧﺗ ﺎر أﻛﺛر ﻣن  4ﻣرات )اﻻﺧﺗ ﺎر اﻟرﺋ ﺳﻲ  +ﺛﻼث إﻋﺎدات ﻟﻼﺧﺗ ﺎرات( أو إذا اﻧﻘﺿتﻣدة اﻟـ  30ﯾوﻣﺎً ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ك ﺗﻛرار اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻣن اﻟﺑدا ﺔ "ودﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  120درﻫﻣ ًﺎ إﻣﺎراﺗ ﺎً ﻣرة أﺧر .

‐

وﺣﺎﻟﻣﺎ ﺗﺟﺗﺎز ﺳ ﺎرﺗك اﺧﺗ ﺎر ﻓﺣص اﻟﻣر ﺎت ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧ ﺎر  1ﻣن أﺟﻞ اﺳﺗﻛﻣﺎل
ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ.

اﻟﺗﺄﻣﯾن:
‐

ﻣ ﻧك اﺧﺗ ﺎر دﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳ ﺎرﺗك ﻓﻘط ﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻔﺣص .و ﻌز ذﻟك إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻌض اﻟﺣﺎﻻت،
وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟم ﺗﺟﺗز ﻣر ﺑﺗك اﻻﺧﺗ ﺎر ،ﻗد ﺗﺣدث ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯾرة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻣن ﺛم ﺳﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ
ﺷر ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ كٕ ،وادﺧﺎل اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم.

‐

ﯾرﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗﺟﻬﯾز ﻣﻌظم ﻣراﻛز ﺳﻼﻣﺔ ﻣ ﺎﺗب ﺗﻣﺛﻞ ﺑر ﺷر ﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳ ﺎرات ،إﻻ أﻧﻪ
ﻻ ﻣ ﻧﻧﺎ ﺿﻣﺎن أن ون ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﺎص ك ﻣﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻧﺎ .اﺿﻐط ﻫﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣراﻛز ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣ ﺎﺗب اﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳ ﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ.

