ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬ ﻞ
‐

إذا ﺎن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ك إﻋﺎدة ﺗﺎ ﺔ رﻗم ﻫ ﻞ ﺳ ﺎرﺗك أو ﺟددت رﻗم ﻫ ﻞ ﺳ ﺎرﺗك ﺳﺑب إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ،ﻓﺄﻧت ﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ زﺎرة ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ أوﻻً واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﺢ.

‐

إذا ﻧت ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻫ ﻞ ﺳ ﺎرﺗك ﻓﺄﻣﺎﻣك ﺧ ﺎران:

‐

إﻋﺎدة ﺗﺎ ﺔ رﻗم اﻟﻬ ﻞ ﻓﻘط

‐

إذا ﺗﻌرض رﻗم ﻫ ﻞ ﺳ ﺎرﺗك ﻟﻠﺗﻠﻒ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺎﺑﺗﻪ ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ك اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ ورؤ ﺔ اﻟﻣﺷرف
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﺢ.

‐
‐

اﻟﺗوﺟﻪ ﺳ ﺎرﺗك إﻟﻰ أﺣد ﻣراﻛز ﺳﻼﻣﺔ
ﻟن ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻔﺣص اﻟﺳ ﺎرة ،ﻟذﻟك ﻻ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ طﺎﺑور اﻻﻧﺗظﺎر .وﻻ ﺗﺣﺗﺎج ذﻟك ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣر ز واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
طﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻣ ﺗب

‐

ﻗم ﺑ ﺳﺎطﺔ ﺑر ن ﺳ ﺎرﺗك واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣ ﺗب اﻟﻣﺷرف

‐

ﻣﺟرد إﺗﻣﺎم اﻻﺧﺗ ﺎر ،ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ أﻣﯾن اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻻﺧﺗ ﺎر؛ و ﺗوﺟب ﻋﻠ ك دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  40درﻫﻣﺎً
إﻣﺎراﺗ ﺎً.

‐

ﺗﺗم إﻋﺎدة إرﺳﺎل اﻻﺧﺗ ﺎر إﻟﻰ اﻟﺷرطﺔ ﻣرة أﺧر ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺗك

‐

-ﯾرﺟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟو ﻼء ﻫم ﻓﻘط اﻟﻣرﺧﺻون ﻹﻋﺎدة ﻓرض أرﻗﺎم اﻟﻬ ﻞ

ﻌد أن ﻘوم اﻟو ﯾﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺎ ﺔ رﻗم ﻫ ﻞ اﻟﺳ ﺎرة ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ك اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣر ز ﺳﻼﻣﺔ ﻹﺟراء اﺧﺗ ﺎر اﻟﻬ ﻞ
‐

أﺣﺿر ﻣﻌك رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟو ﯾﻞ ﺷﺄن إﻋﺎدة ﺗﺎ ﺔ رﻗم اﻟﻬ ﻞ

‐

ار ن ﺳ ﺎرﺗك وﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣ ﺗب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ ﻓﺣص اﻟﺳ ﺎرة .ﺗﺑﻠﻎ ﺗﻛﻠﻔﺔ طﺎﻗﺔ اﻟﻔﺣص  120درﻫﻣ ًﺎ إﻣﺎراﺗ ﺎً

‐

ﻗﻒ ﻓﻲ طﺎﺑور اﻻﻧﺗظﺎر وﻗم ﺑﺗﻛرار اﻟﺧطوات اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺣص ﻟﺗﺟدﯾد ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺳ ﺎرﺗك

‐

وﺣﺎﻟﻣﺎ ﯾﺗم ذﻟك ،ﺳﯾﺗم ﺗﺧزن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺎ ﺔ رﻗم ﻫ ﻞ اﻟﺳ ﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ك ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺷرف.

‐

ﻟن ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة إﺻدار طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ك أو اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺷرطﺔ

إذا ﻧت ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻌودة ﻻﺧﺗ ﺎر اﻟﻬ ﻞ ﻌد أن ﻘوم اﻟو ﯾﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺎ ﺔ رﻗم اﻟﻬ ﻞ اﻟﺧﺎص ك ،ﻣ ﻧك اﺧﺗ ﺎر اﻻﻧﺗظﺎر
ﺣﺗﻰ ﻣوﻋد ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ .وﻋﻧد إﺟراء ﻓﺣص اﻟﻣر ﺎت اﻟﺳﻧو اﻟﺧﺎص ك ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋك ﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟو ﯾﻞ وأن ﺗر
اﻟﻔﻧﻲ أﻧك ﻗد ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﺢ أوﻻً وأن ﻟد ك رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺛﺑت ذﻟك .وﻋﻧد إﺻدار طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳ ﺎرﺗك،
ﺳ ظﻬر ﺗﻐﯾﯾر ﻫ ﻞ اﻟﺳ ﺎرة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم.
ﻫ ﻞ ﺟدﯾد

إذا ﺗﺿرر اﻟﻬ ﻞ ﻟد ك واﺣﺗﺟت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرﻩ ،ﻗم ﺑزﺎرة »ﺳﻼﻣﺔ« ﻟﺗﻘﺎﺑﻞ أﺣد اﻟﻣﺷرﻓﯾن وﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗَﯾن.
اﺗﱠﺟﻪ ﻧﺣو أﺣد ﻣراﻛز »ﺳﻼﻣﺔ«
ﻟن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻔﺣص اﻟﻣر ﺔ ،ﻟذا ،ﻻ ﺗر ن ﻓﻲ طﺎﺑور اﻻﻧﺗظﺎر .ذﻟك ،ﻟن ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺳﺗﺻدار طﺎﻗﺔ ﻣن ﻣ ﺗب
اﻻﺳﺗﻘ ﺎل.
ار ن ﺳ ﺎرﺗك واذﻫب إﻟﻰ ﻣ ﺗب اﻟﻣﺷرف
ﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺗﯾن )ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬ ﻞ ووﺿﻊ اﻟرﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ﻞ اﻟﺟدﯾد( ،ﯾرﺟﻰ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدﺗَﻲ اﻟﻣواﻓﻘﺗَﯾن .وﺗﺑﻠﻎ ﻠﻔﺔ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟواﺣدة  40درﻫﻣﺎً إﻣﺎراﺗ ﺎً )أ  80درﻫﻣ ًﺎ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺗَﯾن(.
اﻟﻣرﱠﺧﺻﺔ ﻓﻘط ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬ ﻞ أو وﺿﻊ اﻟرﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ﻞ اﻟﺟدﯾد.
ﯾرﺟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ أن و ﺎﻻت اﻟﺳ ﺎرات ُ

اﻟﻣرﱠﺧصُ ،ﻋد إﻟﻰ »ﺳﻼﻣﺔ« ﻟﻔﺣص اﻟﻬ ﻞ
ﻌد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬ ﻞ ووﺿﻊ اﻟرﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ﻞ اﻟﺟدﯾد ﻟد اﻟو ﯾﻞ ُ
اﺻطﺣب ﻣﻌك ورﻗﺗَﯾن ﻣن اﻟو ﯾﻞ اﻟﻣرﺧص ﺑﺧﺻوص ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬ ﻞ ووﺿﻊ اﻟرﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﻬ ﻞ اﻟﺟدﯾد
ار ن ﺳ ﺎرﺗك واﺳﺗﺻدر طﺎﻗﺔ ﻓﺣص ﻟﻠﺳ ﺎرة ﻣن ﻣ ﺗب اﻻﺳﺗﻘ ﺎل .ﺗﺑﻠﻎ ﻠﻔﺔ طﺎﻗﺔ اﻟﻔﺣص  120درﻫﻣﺎً إﻣﺎراﺗ ﺎً.
ﻗﻒ ﻓﻲ طﺎﺑور اﻻﻧﺗظﺎر ،وأﻋد اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻓﺣص وﺗﺟدﯾد ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺳ ﺎرة
ﻌد ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣص ،اﺗّﺟﻪ إﻟﻰ ﻣ ﺗب اﻟﺷرطﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ ﺗﺳﺟﯾﻞ ﺟدﯾدة ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻬ ﻞ اﻟﺟدﯾد.

