اسن الخذهت ) إصذار جىاز سفر ( عبدي) ألول هرة )
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت
هكبى حقذٌن الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت

الىثبئق الوطلىبت

إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
رسىم الخذهت
وقج إًجبز الخذهت

انًٕاطُ ٍٛاألسدَ.ٍٛٛ
 يكزت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد انًٕجوٕد يٛوّ يهول انجوٕاص األووش٘ ٔيوٙ
حبنخ عذو ٔجٕد يهل ٚمذو إنٗ انًكزت انز٘ ٚمع ضًٍ اخزظبطّ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.
 حضٕس طبحت انعاللخ شخظٛب .
 حبطم عهٗ لٛذ يذَٔ ٙثطبلخ شخظٛخ رحًم انشلى انٕطُ.ٙ
 نٕن ٙااليش(االة /االو) ارا كبٌ اسدَ ٙانجُسٛخ ٔاٌ ركٌٕ انضٔجٛخ لبئًخ انحك يٙ
رمذٚى طهت انحظٕل عهٗ جٕاص وفش ألٔل يشح ألثُبئّ انمبطش. ٍٚ
 نهضٔجخ اٌ رحظم عهٗ جٕاص وفش نٓب دٌٔ يٕايمخ صٔجٓب.
 انًطهمخ  /األسيهخ عهٓٛب إحضبس حجخ ٔطبٚخ يؤلزخ طبدسح عٍ انًحكخ انششعٛخ.
 انجطبلخ انشخظٛخ نًزهم ٙانخذيخ.
 طٕس شخظٛخ يهَٕخ عذد ()2
 انجٕاص انًضبف عه ّٛانشخض نشطجّ يُّ.
 يششٔحبد يذٚشٚخ انزجُٛذ ٔانزعجئخ انعبيوخ عهوٗ انطهوت إٔ إثوشاص ديزوش خذيوخ انعهوى
ٔلذ رى رأجٛهّ إٔ شٓبدح إَٓبء انخذيوخ ثبنُسوجخ نهوزكٕس يوٍ انًٕانٛوذ انًطهٕثوخ نخذيوخ
انعهى.
 ثطبلوووبد انجسووووٕس انظوووفشاء ٔانجطبلووووخ انفهسووووطُٛٛخ اهووووشائٛهٛخ نًووووٍ ٚحًهٓووووب إٔ
يششٔحبد انًزبثعخ ٔانزفزٛش.
 انًٕايمخ انخطٛخ يٍ انجٓخ انزٚ ٙعًم يٓٛب انطبنت نهحظٕل عهٗ جٕاص وفش
نهعبيه ٍٛي ٙانخذيخ انعسكشٚخ ٔكزنك نضٔجزّ إرا كبٌ يٍ انعبيه ٍٛي ٙانمٕاد
انًسهحخ (انجٛش) إال إرا كبٌ جٕاص وفشْب انًشاد رجذٚذِ إطالً طبدس ثبوى
صٔجٓب انعسكش٘.
 ديزش عبئهخ إرا كبَذ انطبنجخ ايشإح يزضٔجخ.
 إثجبربد انجُسٛخ ٔاهلبيخ انوٕاسدح يو ٙلوبٌَٕ انجُسوٛخ األسدَو ٙسلوى  6نسوُخ 4591
ٔرعذٚالرّ ي ٙحبل عذو ٔجٕد يهل عبئه ٙنجٕاص انسفش.
 إلووشاس يووٍ اَٜسووخ إٔ األسيهووخ إٔ انًطهمووخم ٚفٛووذ ثعووذو اسرجبطٓووب ثووضٔاج حزووٗ رووبسٚ
رمذٚى انطهت (عهٗ َفس ًَٕرج جٕاص انسفش ).
 جٕاص انسفش األجُج ٙنًٍ ٚحًهّ.
 حجخ انٕطبٚخ نًٍ ٚهضيٓى رنك.
 يشاجعخ يكزت خذيخ انجًٕٓس ٔإثشاص انٕثبئك انًطهٕثخ نزوذلٛمٓب ٔاعزًبدْوب ٔرعجئوخ
ًَٕرج طهت انحظٕل عهٗ جٕاص وفش ٔانحظٕل عهٗ سلى انذٔس.
 يشاجعووخ يٕ وول لجووٕل انًعووبيالد نًطبثمووخ انًعهٕيووبد يووع انطهووت انًمووذو ٔلجٕنٓووب
عهٗ انُظبو حست األطٕل.
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 يشاجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رشوم انٕثٛمخ انجبْضح نمسى رسهٛى انٕثبئك.
 رسهٛى انجٕاص نظبحت انعاللخ ثبنٛذ ثعذ رسهٛى انٕطم إنٗ يٕ ل انزسهٛى.
انسفبساد األسدَٛخ (اوزمجبل انًعبيهخ ٔإسوبنٓب إنٗ دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد
ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
 22دُٚبس.
وبعزبٌ.

اسن الخذهت ( حجذٌذ جىاز السفر الذائن )
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت
هكبى حقذٌن الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت

الىثبئق الوطلىبت

إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
رسىم الخذهت

وقج إًجبز الخذهت

انًٕاطُ ٍٛاألسدَ ٍٛٛانحبطه ٍٛعهٗ جٕاص وفش
 يكبرت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ي ٙانًحبيظبد ٔاألنٕٚخ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.
 حضٕس طبحت انعاللخ شخظٛبً.
 إرا كووبٌ يمووذو انطهووت حبطووال عهووٗ جُسووٛخ إخووشٖ يعهٛووّ إثووشاص جووٕاص
انسفش نزهك انجُسٛخ ثٓذف رخض ٍٚاالوى انٕاسد ي ٙانجُسٛخ األخشٖ.
 احضبس حجخ ٔطبٚخ ي ٙحبنخ كبٌ االة يزٕيٗ
 طٕس شخظٛخ عذد .2
 انجٕاص انًشاد رجذٚذِ
 ثطبلبد انجسٕس انظفشاء نًٍ ٚحًهٓب ٔانجطبلخ انفهسطُٛٛخ /اهووشائٛهٛخ
إٔ يششٔحبد انًزبثعخ ٔانزفزٛش نًٍ ٚهضيٓى رنك.
 انجطبلخ انشخظٛخ نًمذو انطهت.
 كزبة انمٛبدح انعبيخ نهعسكش.ٍٛٚ
 ديزوووش خذيوووخ انعهوووى إٔ يشوووشٔحبد انزجُٛوووذ ٔانزعجئوووخ انعبيوووخ إرا حظوووم
انطبنت عهٗ جٕاص انسفش انًشاد رجذٚذِ لجم ثهٕغّ وٍ  (41انمبطش).
 يشاجعوووخ يكزوووت خذيوووخ انجًٓوووٕس ٔإثوووشاص انٕثوووبئك انًطهٕثوووخ نزوووذلٛمٓب
ٔاعزًبدْب ٔرعجئخ ًَٕرج طهت نزجذٚذ جٕاص وفش ٔانحظوٕل عهوٗ سلوى
انذٔس.
 يشاجعخ يٕ ل لجٕل انًعبيالد نًطبثمخ انًعهٕيبد يوع انطهوت انًموذو
ٔلجٕنٓب عهوٗ انُظوبو حسوت األطوٕل ٔيخبطجوخ انجٓوبد األيُٛوخ هثوذاء
انشإ٘ ) نًٍ ٚهضيٓى رنك
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 يشاجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رسووهٛى انجووٕاص نًزهموو ٙانخذيووخ ثعووذ رسووهٛى انٕطووم انًووبن ٙإنووٗ يٕ وول
انزسهٛى.
انسفبساد األسدَٛخ (اوزمجبل انًعبيهخ ٔإسوبنٓب إنٗ دائشح األحٕال انًذَٛخ
ٔانجٕاصاد ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
انجٓبد األيُٛخ.
20 دُٚبس
 12 دُٚبس نهحبالد انزبنٛخ:
 انًم ًٍٛٛخبسج انجالد. جٕاص انسفش انسبس٘ انًفعٕل الكثش يٍ وززخ اشٓش . وبعزبٌ ثعذ ديع انشوٕو.
ٕٚ 41 و نهًم ًٍٛٛخبسج انجالد.

اسن الخذهت (حوذٌذ هذة صالحٍت جىازاث السفر الذائوت)
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت
هكبى حقذٌن الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت

الىثبئق الوطلىبت

إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن
الخذهت
رسىم الخذهت
وقج إًجبز الخذهت

انًٕاطُ ٍٛاألسدَ ٍٛٛانًُزٓٛخ يذح وشٚبٌ جٕاصاد وفشْى انشاغج ٍٛثزًذٚذْب.
 يكبرت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ي ٙانًحبيظبد ٔاألنٕٚخ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.
ٚ مووذو انطهووت يووٍ طووبحت انجووٕاص شخظووٛبً يم و إنووٗ احووذ انًكبرووت انًُووب ثٓووب
إعًبل انجٕاصاد.
ٚ كوووٌٕ روووبس ٚرًذٚوووذ يوووذح جوووٕاص انسوووفش اعزجوووبسا يوووٍ روووبس ٚاَزٓوووبء انجوووٕاص إرا
كبٌ انجٕاص يُزٓ .ٙعُذ رمذٚى طهت رًذٚذ انجٕاص.
 إرا كبٌ انجٕاص غٛش يُزٓ ٙيًٛذد يٍ ربس ٚطشف انجٕاص.
 جٕاص انسفش انًشاد رًذٚذِ.
 ثطبلووووبد إحظووووبءاد انجسووووٕس انظووووفشاءم ٔطووووٕسح عووووٍ انجطبلووووخ انفهسووووطُٛٛخ
/اهوشائٛهٛخ إٔ يششٔحبد انًزبثعخ ٔانزفزٛش نًٍ ٚهضيٓى رنك.
 يشاجعووووووخ يكزووووووت خذيووووووخ انجًٓووووووٕس ٔإثووووووشاص انٕثووووووبئك انًطهٕثووووووخ نزووووووذلٛمٓب
ٔاعزًبدْووب ٔرعجئووخ ًَووٕرج طهووت انحظووٕل عهووٗ جووٕاص وووفش ٔانحظووٕل عهووٗ
سلى انذٔس.
 يشاجعووووخ يٕ وووول لجووووٕل انًعووووبيالد نًطبثمووووخ انًعهٕيووووبد يووووع انطهووووت انًمووووذو
ٔلجٕنٓب عهٗ انُظبو حست األطٕل.
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 يشاجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رسهٛى انجٕاص نًزهم ٙانخذيخ ثعذ رسهٛى انٕطم انًبن ٙإنٗ يٕ ل انزسهٛى.
 انسوووووفبساد ٔانمُظوووووهٛبد األسدَٛخ(اووووووزمجبل انًعبيهوووووخ ٔإسووووووبنٓب إنوووووٗ دائوووووشح
األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
 رًذٚذ جٕاص يُزٓ 22 ٙدُٚبس.
 رًذٚذ جٕاص غٛش يُزٓ 12 ٙدُٚبسوبس٘ انًفعٕل الكثش يٍ وزخ اشٓش
وبعزبٌ.

اسن الخذهت ( إصذار جىاز سفر بذل حبلف )
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت

انًٕاطُ ٍٛاألسدَ.ٍٛٛ

هكبى حقذٌن الخذهت

 يكبرت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ي ٙانًحبيظبد ٔاألنٕٚخ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.

شروط الحصىل على الخذهت

 حضٕس طبحت انعاللخ شخظٛبً.

الىثبئق الوطلىبت

 جٕاص انسفش انزبنل.
 طٕس شخظٛخ حذٚثخ يهَٕخ عذد()2
 ثطبلبد انجسٕس انظفشاء نًٍ ٚحًهٓب ٔانجطبلخ انفهسطُٛٛخ /اهووشائٛهٛخ
إٔ يششٔحبد انًزبثعخ ٔانزفزٛش نًٍ ٚهضيٓى رنك.
 انجطبلخ انشخظٛخ نًمذو انطهت.
 كزبة انمٛبدح انعبيخ نهعسكش.ٍٛٚ
 كفبنخ عذنٛخ إٔ رعٓذ شخظ ٙثبنًحبيظخ عهٗ انجٕاص
 ديزش خذيخ انعهى إٔ يششٔحبد انزجُٛذ ٔانزعجئخ انعبيخ إرا حظم
ال عُّ لجم ثهٕغّ وٍ
انطبنت عهٗ جٕاص انسفش انًشاد إطذاس ثذ ً
(41انمبطش).
 إرا كبٌ يمذو انطهت حبطال عهٗ جُسٛخ إخشٖ يعه ّٛإثشاص جٕاص
انسفش نزهك انجُسٛخ ثٓذف رخض ٍٚاالوى انٕاسد ي ٙانجُسٛخ األخشٖ.
 يشاجعوووخ يكزوووت خذيوووخ انجًٓوووٕس ٔإثوووشاص انٕثوووبئك انًطهٕثوووخ نزوووذلٛمٓب
ٔاعزًبدْب ٔرعجئخ ًَوٕرج طهوت انحظوٕل عهوٗ جوٕاص ووفش ٔانحظوٕل
عهٗ سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕ ل لجٕل انًعبيالد نًطبثمخ انًعهٕيبد يوع انطهوت انًموذو
ٔلجٕنٓب عهٗ انُظبو حست األطٕل.
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 يشاجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رحٕٚم انٕثٛمخ انجبْضح نمسى رسهٛى انٕثبئك.
 رسووهٛى انٕثٛمووخ نًزهموو ٙانخذيووخ ثعووذ رسووهٛى انٕطووم انًووبن ٙإنووٗ يٕ وول
انزسهٛى.
انسووفبساد ٔانمُظووهٛبد األسدَٛخ(اوووزمجبل انًعبيهووخ ٔإسوووبنٓب إنووٗ دائووشح
األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
 12دُٚبس.
وبعزبٌ.

إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
رسىم الخذهت
وقج إًجبز الخذهت



يالحظخ  :إرا ثجذ إٌ انزهل يزعًذ رحٕل انًعبيهخ إنٗ نجُخ انزحمٛك الرخبر اهجشاءاد
انمبََٕٛخ.

اسن الخذهت ( إصذار جىاز سفر بذل فبقذ )
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت

انًٕاطُ ٍٛاألسدَ.ٍٛٛ

هكبى حقذٌن الخذهت

 يكبرت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ي ٙانًحبيظبد ٔاألنٕٚخ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.

شروط الحصىل على الخذهت

 حضٕس طبحت انعاللخ شخظٛب.

الىثبئق الوطلىبت












إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
رسىم الخذهت
وقج إًجبز الخذهت
-

طٕس شخظٛخ يهَٕخ حذٚثخ عذد ( .)2
ثالغ انفمذاٌ يٍ انًشكض األيُ.ٙ
كفبنخ عذنٛخ يٍ  922 – 92دُٚبس ٚحذدْب إي ٍٛانًكزت.
طٕسح عٍ اهعالٌ ثبنجشٚذح انٕٛيٛخ عٍ انفمذاٌ.
كزبة انًٕايمبد األيُٛخ.
كزبة انًٕايمخ يٍ نجُخ انزحمٛك.
ثطبلوووبد انجسوووٕس انظوووفشاء نًوووٍ ٚحًهٓوووب ٔانجطبلوووخ انفهسوووطُٛٛخ /اهووووشائٛهٛخ إٔ
يششٔحبٌ انًزبثعخ ٔانزفزٛش نًٍ ٚهضيٓى رنك.
انجطبلخ انشخظٛخ نًمذو انطهت.
كزبة انمٛبدح انعبيخ نهعسكش.ٍٛٚ
ديزش خذيخ انعهى إٔ يششٔحبد انزجُٛذ ٔانزعجئخ انعبيخ إرا حظم انطبنت عهٗ جٕاص
انسفش انًشاد اهطذاس ثذال عُّ لجم ثهٕغّ وٍ  (41انمبطش).

 يشاجعوووخ يكزوووت خذيوووخ انجًٓوووٕس ٔإثوووشاص انٕثوووبئك انًطهٕثوووخ نزوووذلٛمٓب
ٔاعزًبدْووب ٔرعجئووخ ًَووٕرج طهووت انحظووٕل عهووٗ جووٕاص وووفش ثووذل يبلووذ
ٔانحظٕل عهٗ سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕ ل لجٕل انًعبيالد نًطبثمخ انًعهٕيبد يوع انطهوت انًموذو
ٔلجٕنٓب عهٗ انُظبو حست األطٕل:
 رحذٚذ لًٛخ انكفبنخ انعذنٛخ.
 إطووذاس كزووبة ثبنًٕايمووخ عهووٗ إطووذاس انجووٕاص يووٍ لجووم نجُووخ انزحمٛووك
ٔرحٕٚهّ نًٕ ل انمجٕل نزخض ٍٚحشكخ انزذلٛك.
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 يشاجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رسووهٛى انجووٕاص نًزهموو ٙانخذيووخ ثعووذ رسووهٛى انٕطووم انًووبن ٙإنووٗ يٕ وول
انزسهٛى.
انسفبساد ٔانمُظهٛبد األسدَٛخ(اوزمجبل انًعبيهخ ٔإسوبنٓب إنٗ دائشح
األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
 12دُٚبس نهًشح االٔنٗ ٔ 62دُٚبس نهًشح انثبَٛخ
وبعزبٌ

هالحظت :
ارا فقذ الجىاز او وثٍقت سفرٍ وطلب اصذار جىاز او وثٍقت السفر فلوذٌر الوكخب حقذٌن كفبلت هبلٍت هصذقت هي كبحب
العذل بوبلغ ٌخراوح بٍي  055-05دٌٌبر ٌخعهذ بوىجبهب ببلوحبفظت على الجىاز او الىثٍقت.
ارا فقذ الجىاز او الىثٍقت الصبدرة بعذ حقذٌن الكفبلت خالل هذة ثالد سٌىاث هي حبرٌخ اصذارهب فال ٌصرف الجىاز او
الىثٍقت بذال هي الوفقىد هب لن حذفع الكفبلت ولقبء كفبلت جذٌذة.

اسن الخذهت ) إصذار جىاز سفر لوهوت )
انًٕ ف ٍٛانًٕيذ ٍٚي ٙيًٓخ سوًٛخ نزًثٛم انًًهكخ يٙ
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت
انًؤرًشاد ٔاهجزًبعبد ٔانٓٛئبد انذٔنٛخ ٔانًعبسع.
انًٕ ف ٍٛاهداسٔ ٍٛٚانكزجخ انًهحم ٍٛثبنجعثبد انذثهٕيبوٛخ
ٔانمُظهٛخ االسدَٛخ نذٖ ْٛئخ االيى انًزحذح.
يٍ ٚعٓذ انٓٛى ثًًٓبد سوًٛخ يؤلزخ يٍ لجم انحكٕيخ ثشش اٌ
رمزض ٙانًظهحخ طشف ْزا انجٕاص
دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد  /يذٚشٚخ انجٕاصاد انخبطخ.
هكبى حقذٌن الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت
 حضٕس طبحت انعاللخ شخظٛب .
 احضبس كزبة سوً ٙيٍ انجٓخ انشوًٛخ انًٕيذح
 ال ٚجٕص اضبيخ األثُبء أ انضٔجخ انٗ جٕاص انسفش
الىثبئق الوطلىبت
 طٕس شخظٛخ يهَٕخ عذد ()2
 كزبة انجٓخ انًٕيذح
 يٕايمووخ يوووذٚش عووبو دائوووشح االحووٕال انًذَٛوووخ ٔانجووٕاصاد عهوووٗ اعزًوووبد
انكزبة انشوً.ٙ
إجراءاث حقذٌن الخذهت
 رعجئخ انًُٕرج انخبص انًعذ نٓزِ انغبٚخ.
 يشاجعخ يٕ ل لجٕل /يذٚشٚخ انجٕاصاد انخبطخ نًطبثموخ انًعهٕيوبد
يع انطهت انًمذو ٔلجٕنٓب عهٗ انُظبو حست األطٕل.
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رسووهٛى انجووٕاص نظووبحت انعاللووخ ثبنٛووذ ثعووذ رسووهٛى انٕطووم إنووٗ يٕ وول
انزسهٛى.
ال ٕٚجذ
الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
ال ٕٚجذ سوٕو
رسىم الخذهت
وبعزبٌ.
وقج إًجبز الخذهت

اسن الخذهت ) إصذار جىاز سفر بذل فبقذ لالبي القبصر )
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت
هكبى حقذٌن الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت
الىثبئق الوطلىبت

إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
رسىم الخذهت
وقج إًجبز الخذهت

انًٕاطُ ٍٛاألسدَ.ٍٛٛ
 يكبرت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ي ٙانًحبيظبد ٔاألنٕٚخ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.
ٚمذو انطهت يٍ احذ انٕانذٔ( ٍٚن ٙاأليش)
 طٕس شخظٛخ يهَٕخ حذٚثخ عذد ( .)2
 ثالغ يٍ انًشكض األيُٙ
 كفبنخ عذنٛخ ٚزى رحذٚذْب يٍ لجم إي ٍٛانًكزت
 طٕسح عٍ اهعالٌ ثبنجشٚذح انٕٛيٛخ عٍ انفمذاٌ.
 ثطبلبد انجسٕسانظفشاء نًٍ ٚحًهٓب ٔانجطبلخ انفهسوطُٛٛخ /اهووشائٛهٛخ
إٔ يششٔحبد انًزبثعخ ٔانزفزٛش نًٍ ٚهضيٓى رنك.
 انًٕايمبد األيُٛخ.
 يٕايمخ نجُخ انزحمٛك ي ٙانذائشح عهٗ إطذاس جٕاص انسفش.
 يشاجعوووخ يكزوووت خذيوووخ انجًٓوووٕس ٔإثوووشاص انٕثوووبئك انًطهٕثوووخ نزوووذلٛمٓب
ٔاعزًبدْب ٔرعجئخ ًَٕرج طهت انحظٕل عهوٗ إطوذاس جوٕاص ووفش ثوذل
يبلذ نالثٍ انمبطش ٔانحظٕل عهٗ سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕ ل لجٕل انًعبيالد نًطبثمخ انًعهٕيبد يوع انطهوت انًموذو
ٔلجٕنٓب عهٗ انُظبو حست األطٕل
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 ساجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى األسشفخ ألسشفخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ نظشف انٕثٛمخ.
 رشوم انٕثٛمخ انجبْضح نمسى رسهٛى انٕثبئك.
 رسووهٛى انجووٕاص نظووبحت انعاللووخ ثبنٛووذ ثعووذ رسووهٛى انٕطووم إنووٗ يٕ وول
انزسهٛى.
انسفبساد األسدَٛخ (اوزمجبل انًعبيهخ ٔإسوبنٓب إنٗ دائشح األحٕال انًذَٛخ
ٔانجٕاصاد ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
 12دُٚبس.
وبعزبٌ.

اسن الخذهت ( إضبفت اسن السوج على جىاز السفر )
الفئبث الوسخفٍذة هي الخذهت
هكبى حقذٌن الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت
الىثبئق الوطلىبت
إجراءاث حقذٌن الخذهت

الوؤسسبث الشرٌكت فً حقذٌن الخذهت
رسىم الخذهت
وقج إًجبز الخذهت

حبيه ٙجٕاصاد انسفش.
 يكبرت دائشح األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ي ٙانًحبيظبد ٔاألنٕٚخ.
 انسفبساد األسدَٛخ ٔانمُظهٛبد ي ٙانخبسج.
اٌ ركٌٕ يسجهّ ضًٍ انمٛذ انًذَ( ٙديزش عبئهخ )
 جٕاص انسفش انًشاد رظٓٛشِ إٔ اهضبيخ عه.ّٛ
 انجطبلخ انشخظٛخ نًمذو انطهت /شٓبدح انضٔاج /ديزش عبئهخ.
 يشاجعووخ يكزووت خذيووخ انجًٓووٕس ٔرعجئووخ ًَووٕرج طهووت انحظووٕل عهووٗ
انخذيخ ٔانحظٕل عهٗ سلى انذٔس.
 يشاجعخ يٕ ول لجوٕل انًعوبيالد انًمذيوخ ٔلجٕنٓوب عهوٗ انُظوبو حسوت
األطٕل.
 يخبطجووخ انجٓووبد االيُٛووخ يوو ٙحبنووخ اضووبيخ اوووى انووضٔج عهووٗ انجووٕاص
انًؤلذ
 ثعووذ ٔسٔد انًٕايمووخ رحووٕل انًعبيهووخ انووٗ يٕ وول انمجووٕل نزووذلٛك حشكووخ
انزخض.ٍٚ
 يشاجعخ إي ٍٛانًكزت إٔ يسبعذِ هجبصح انطهت.
 يشاجعخ إي ٍٛانظُذٔق الوزٛفبء انشوٕو انمبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ لسى انطجبعخ هضبيخ االوى.
 رٕلٛع انٕثبئك ٔخزًٓب.
 رسووهٛى انٕثٛمووخ نًزهموو ٙانخذيووخ ثعووذ رسووهٛى انٕطووم انًووبن ٙإنووٗ يٕ وول
انزسهٛى.
انسووفبساد ٔانمُظووهٛبد األسدَٛخ(اوووزمجبل انًعبيهووخ ٔإسوووبنٓب إنووٗ دائووشح
األحٕال انًذَٛخ ٔانجٕاصاد ثبنحمٛجخ انذثهٕيبوٛخ).
 9دَبَٛش.
وبعخ َٔظل.

