اسن الخذهت (إصذار ألول هرة جىاز سفر هؤلخت ألنبٌب الففت الررنبةت
الفئبث الوسخفةذة هي الخذهت
أتُاء انضفح انغرتيح يٍ ال يحًهٌٕ انرلى انٕطُي .
هكبى حمذين الخذهت

 دائرج األحٕال انًذَيح ٔانجٕازاخ /يذيريح جٕازاخ انضفح انغرتيح
 انطفاراخ األردَيح ٔانمُصهياخ في انخارج.

شروط الحصىل على الخذهت





الىثبئك الوطلىنبت






حضٕر صاحة انعاللح شخصياَ أ يٕافمح األبٔ/ني األير ألٔالدْى انماصريٍ ذحتد
ضٍ ()81ضُح.
إثثاخ انجُطيح انفهططيُيح ٔاإللايح ٔفمتا نمتإٌَ انجُطتيح األردَيتح أ جتٕاز ضتفر األب
أ االخ أانعتتى أ انجتتذ نت ب أٌ يكتتٌٕ األتُتتاء انماصتتريٍ نًتتٍ ْتتى دٌٔ  81يضتتافيٍ
عهٗ انثطالح انفهططيُيح/اإلضرائيهيح ن ب أٔ األو.
يجة أٌ يكٌٕ أضى انعائهح يطاتك نًا ْٕ ٔارد في انثطالح انفهطتطيُيح أٔ جتٕاز انطتفر
انفهطتتطيُي ٔعكتتص رنت عهيتتّ ذمتتذيى طهتتة ذصتتحيل أضتتى انعائهتتح نهجُتتح انرصتتحيل فتتي
انذائرج.
صٕرج شخصيح يهَٕح عذد .2
شٓادج انًيالد األصهيح ٔصٕرج عُٓا .
تطالاخ انجطٕر انخضراء ضتاريح انًفعتٕل ٔانثطالتح انفهطتطيُيح /اإلضترائيهيح األصتم
ٔانصتتتٕرج أٔ يشتتترٔحاخ انتتتذائرِ انمإََيتتتّ (انرتتتي ذطهثٓتتتا يتتتٍ انًراتعتتتح

ٔانرفريش) .
 إتتراز صتٕرج عتٍ ْٕيتح انمتذش أٔ انرصتريل اإلضترائيهي يرترجى فتي حتال عتذو ذتٕفر
صٕرج عٍ ْٕيح انمذش

 عمذ انسٔاج االصم نهًرسٔجّ  +صٕرِ عُّ شٓادج طالق االصم نهًطهمح
 +صٕرِ عُٓا
 شٓادِ ٔفاج االصم ن ريهح  +صٕرِ عُٓا
 صٕرِ عٍ جٕاز ضفر انسٔج يًٓا كاَد جُطيرّ
إجرا اث حمذين الخذهت












الوؤسسبث الشريكت في حمذين الخذهت

رسىم الخذهت
ولج إًجبز الخذهت

يراجعتتح يكرتتة ذيتتح انجًٓتتٕر فتتي يذيريتتح انضتتفح انغرتيتتح ٔإتتتراز انٕثتتائك
انًطهٕتتتتتتح نرتتتتتذليمٓا ٔاعرًادْتتتتتا ٔذعثحتتتتتح ًَتتتتتٕرج طهتتتتتة انحصتتتتتٕل عهتتتتتٗ
إصذار/ذًذيذ/ذجذيذ جٕاز ضفر يؤلد ٔانحصٕل عهٗ رلى انذٔر.
يراجعح يٕظف لثٕل انًعايالخ نًطاتمح انًعهٕياخ يع انطهتة انًمتذو ٔلثٕنٓتا
عهٗ انُظاو حطة األصٕل.
يخاطثتتح انجٓتتاخ األيُيتتح نهحصتتٕل عهتتٗ انًٕافمتتح عهتتٗ إصتتذار انجتتٕاز نًتتٍ
يهسيٓى رن .
في حال ٔرٔد انًٕافمح يراجعح يٕظف االضرعالياخ ألنغاء انجٕاز.
يراجعح أييٍ انًكرة أٔ يطاعذِ إلجازج انطهة.
يراجعح أييٍ انصُذٔق الضريفاء انرضٕو انمإََيح.
ذحٕيم انطهة انٗ لطى انصرف نصرف انٕثيمح
ذحٕيم انطهة إنٗ لطى األرشفح ألرشفح انطهة.
ذحٕيم انطهة إنٗ لطى انطثاعح نطثاعح انٕثيمح.
ذطهيى انجٕاز نًرهمي انخذيح تعذ ذطهيى انٕصم انًاني إنٗ يٕظف انرطهيى.

 انطفاراخ األردَيح (اضرمثال انًعايهح ٔإرضانٓا إنٗ دائرج األحٕال انًذَيتح ٔانجتٕازاخ
تانحميثح انذتهٕياضيح ٔذأييٍ انًٕافماخ انالزيح ٔإصذار انجٕازاخ في انطفاراخ انري
نذيٓا إيكاَياخ اإلصذار).
 انجٓاخ األيُيح.
 05 ديُار ألٔل يرج
ضاعراٌ تعذ دفع انرضٕو.

اسن الخذهت (حجذيذ /حوذيذ جىاز السفر الوؤلج ألنبٌب الففت الررنبةت
الفئبث الوسخفةذة هي الخذهت
أتُاء انضفح انغرتيح يٍ ال يحًهٌٕ انرلى انٕطُي .
هكبى حمذين الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت

الىثبئك الوطلىنبت





دائرج األحٕال انًذَيح ٔانجٕازاخ /يذيريح جٕازاخ انضفح انغرتيح
انطفاراخ األردَيح ٔانمُصهياخ في انخارج.
حضٕر صاحة انعاللح شخصيا أتًٕجة ٔكانح رضًيح يُظًح الحتذ
افراد األضرِ
يٕافمح األبٔ/ني األير ألٔالدْى انماصريٍ ذحد ضٍ ()81ضُح.
صٕرج شخصيح يهَٕح عذد .2
جٕاز انطفر انًراد ذجذيذِ أ ذًذيذِ .
تطالتتتاخ انجطتتتٕر انخضتتتراء ضتتتاريح انًفعتتتٕل ٔانثطالتتتح انفهطتتتطيُيح
/اإلضتترائيهيح األصتتم ٔانصتتٕرج أٔ يشتترٔحاخ انتتذائرِ انمإََيتتّ (انرتتي
ذطهثٓا يٍ انًراتعح ٔانرفريش ) .
صٕرج عٍ ْٕيح انمذش أٔ انرصريل اإلضرائيهي يررجى في حتال عتذو
ذٕفر صٕرج عٍ ْٕيح انمذش.
عمذ انسٔاج االصم نهًرسٔجّ  +صتٕرِ عُتّ  /شتٓادج انطتالق األصتم
نهًطهمح  +صٕرج عُٓا/شٓادج انٕفاج ن ريهح األصم +صٕرج.
صٕرِ عٍ جٕاز ضفر انسٔج يًٓا كاَد جُطيرّ
يراجعتتح يكرتتة ذيتتح انجًٓتتٕر فتتي يذيريتتح انضتتفح انغرتيتتح ٔإتتتراز
انٕثائك انًطهٕتح نرذليمٓا ٔاعرًادْا ٔذعثحح ًَٕرج طهة انحصٕل عهٗ
إصذار/ذًذيذ/ذجذيذ جٕاز ضفر يؤلد ٔانحصٕل عهٗ رلى انذٔر.
يراجعح يٕظف لثٕل انًعايالخ نًطاتمح انًعهٕياخ يتع انطهتة انًمتذو
ٔلثٕنٓا عهٗ انُظاو حطة األصٕل.
يخاطثح انجٓاخ األيُيتح نهحصتٕل عهتٗ انًٕافمتح عهتٗ إصتذار انجتٕاز
نًٍ يهسيٓى رن ..



يخاطثتح انجٓتتاخ األيُيتتح نهحصتتٕل عهتتٗ انًٕافمتتح عهتتٗ إصتتذار انجتتٕاز نًتتٍ
يهسيٓى رن .
في حال ٔرٔد انًٕافمح يراجعح يٕظف االضرعالياخ ألنغاء انجٕاز.
يراجعح أييٍ انًكرة أٔ يطاعذِ إلجازج انطهة.
يراجعح أييٍ انصُذٔق الضريفاء انرضٕو انمإََيح.
ذحٕيم انطهة انٗ لطى انصرف نصرف انٕثيمح
ذحٕيم انطهة إنٗ لطى األرشفح ألرشفح انطهة.
ذحٕيم انطهة إنٗ لطى انطثاعح نطثاعح انٕثيمح.
ذطهيى انجٕاز نًرهمي انخذيح تعذ ذطهيى انٕصم انًاني إنٗ يٕظف انرطهيى.








إجرا اث حمذين الخذهت













الوؤسسبث الشريكت في حمذين الخذهت

رسىم الخذهت
ولج إًجبز الخذهت


 انطتتفاراخ األردَيتتح (اضتترمثال انًعايهتتح ٔإرضتتانٓا إنتتٗ دائتترج األحتتٕال
انًذَيتتح ٔانجتتٕازاخ تانحميثتتح انذتهٕياضتتيح ٔذتتأييٍ انًٕافمتتاخ انالزيتتح
ٔإصذار انجٕازاخ في انطفاراخ انري نذيٓا إيكاَياخ اإلصذار).
 انجٓاخ األيُيح.
 20 ديُار ذجذيذ /ذًذيذ
05 ديُار في حانح عذو حضٕر صاحة انعاللح شخصيا
ضاعراٌ تعذ دفع انرضٕو.

اسن الخذهت والخعريف نبهب :اصذار جىازاث السفر الوؤلخت للفلسطةٌةةي هي أنبٌب الففت الررنبةت نبذل حبلف.
الفئت الوسخهذفت هي الخذهت

أتُاء انضفح انغرتيح يًٍ ال يحًهٌٕ انرلى انٕطُي
 .8يذيريح جٕازاخ انضفح انغرتيح.
 .2انطفاراخ ٔانمُصهياخ األردَيح في انخارج.

أهبكي الحصىل على الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت

حضٕر صاحة انعاللح شخصيا

الىثبئك الوطلىنبت للحصىل على الخذهت








ًَٕرج طهة انحصٕل عهٗ جٕاز ضفريؤلد.
جٕاز انطفر انرانف
انكفانح انعذنيح انري يرى ذحذيذْا يٍ لثم اييٍ انًكرة.
صٕرج شخصيح يهَٕح عذد .2
تطالاخ انجطٕرانخضراء ضاريح انًفعٕل ٔانثطالح انفهططيُيح /اإلضرائيهيح
األصم ٔانصٕرج أ يشرٔحاخ انذائرِ انمإََيّ (انري ذطهثٓا يٍ

انًراتعح ٔانرفريش ) .
 عمذ انسٔاج االصم نهًرسٔجّ  +صٕرِ عُّ أ شٓادِ طالق
نهًطهمّ  +صٕرِ عُّ أ شٓادِ انٕفاِ نهسٔج  +صٕرِ عُّ ارا
كاَد اريهح .
 صٕرِ عٍ جٕاز ضفر انسٔج يًٓا كاَد جُطيرّ.
اإلجرا الوخبع للحصىل على الخذهت

 يراجعح يكرة ذيح انجًٕٓر في يذيريح انضفح انغرتيح ٔاتراز انٕثائك
انًطهٕتح نرذليمٓا ٔاعرًادْا ٔذعثحح ًَٕرج طهة انحصٕل عهٗ جٕاز ضفر
ٔانحصٕل عهٗ رلى انذٔر يرفما تّ كم انٕثائك انًطهٕتح.
 يراجعح يٕظف لثٕل انًعايالخ نًطاتمح انًعهٕياخ يع انطهة انًمتذو ٔلثٕنٓتا
عهٗ انُظاو حطة االصٕل.
 يراجعتح نجُتتح انرحميتك انرتتي ذمتٕو تتتذٔرْا تًخاطثتح انجٓتتاخ االيُيتح نهحصتتٕل
عهٗ انًٕافمح عهٗ اصذار انجٕاز.
 فتتي حتتال ٔرٔد انًٕافمتتح يتتٍ لثتتم انجٓتتاخ االيُيتتح ٔيرفتتك تٓتتا كرتتاب يكرتتة
انرحميك ذحٕل انٗ أييٍ انًكرة أٔ يطاعذِ إلجازج انطهة.
 يراجعح يٕظف لثٕل انًعايالخ نمثٕنٓا عهٗ انُظاو حطة االصٕل.
 يراجعح أييٍ انصُذٔق الضريفاء انرضٕو انمإََيح.
 ذحٕيم انطهة انٗ لطى انصرف نصرف انٕثيمح
 ذحٕيم انطهة إنٗ لطى األرشفح ألرشفح انطهة.
 ذحٕيم انطهة إنٗ لطى انطثاعح نطثاعح انٕثيمح.
 ذطهيى انجٕاز نًرهمي انخذيح تعذ ذطهيى انٕصم انًاني إنٗ يٕظف انرطهيى.

الوؤسسبث الشريكت في حمذين الخذهت

 .8انطفاراخ االردَيح/انجٓح انًخرصح في انطهطح انٕطُيح انفهططيُيح
(اضرمثال طهثاخ انجٕازاخ ألتُاء انضفح انغرتيح ٔذأييٍ انًٕافماخ
انالزيح ٔإصذار انجٕازاخ في انطفاراخ انري نذيٓا إيكاَياخ اإلصذار
 .2انجٓاخ االيُيح

الرسىم الوبلةت الوطلىنبت

السهي الوسخررق للحصىل على الخذهت

 05 .8ديُار.
ٔ .2في حال ذى اذالفح نهًرج انثاَيح ذذفع انكفانح ٔيطرٕفٗ رضٕو
يمذارْا  855ديُار.
ضاعراٌ

اسن الخذهت والخعريف نبهب :اصذار جىازاث السفر الوؤلخت للفلسطةٌةةي هي أنبٌب الففت الررنبةت نبذل هفمىد.
الفئت الوسخهذفت هي الخذهت

أتُاء انضفح انغرتيح يًٍ ال يحًهٌٕ انرلى انٕطُي
 .8يذيريح جٕازاخ انضفح انغرتيح.
 .2انطفاراخ ٔانمُصهياخ األردَيح في انخارج.

أهبكي الحصىل على الخذهت
شروط الحصىل على الخذهت

حضٕر صاحة انعاللح شخصيا

الىثبئك الوطلىنبت للحصىل على الخذهت









ًَٕرج طهة انحصٕل عهٗ جٕاز ضفريؤلد.
تتتالا انًركتتس االيُتتي يتتٍ دٔنتتح انفمتتذاٌ تفمتتذاٌ انجتتٕاز ( ذرجًرتتّ فتتي حتتال
صذٔرِ يٍ تهذ اجُثي ) .
اإلعالٌ في إحذٖ انصحف يٍ دٔنح انفمذاٌ
انكفانح انعذنيح انري يرى ذحذيذْا يٍ لثم اييٍ انًكرة.
صٕرج شخصيح يهَٕح عذد .2
تطالاخ انجطٕرانخضراء ضاريح انًفعٕل ٔانثطالح انفهططيُيح /اإلضرائيهيح
األصم ٔانصٕرج أ يشرٔحاخ انًراتعح ٔانرفريش.

 عمذ انسٔاج االصم نهًرسٔجّ  +صٕرِ عُّ أ شٓادِ طالق
نهًطهمّ  +صٕرِ عُّ أ شٓادِ انٕفاِ نهسٔج  +صٕرِ عُّ ارا
كاَد اريهح .
 صٕرِ عٍ جٕاز ضفر انسٔج يًٓا كاَد جُطيرّ.
اإلجرا الوخبع للحصىل على الخذهت

 يراجعح يكرة ذيح انجًٕٓر في يذيريح انضفح انغرتيح ٔاتراز انٕثائك
انًطهٕتح نرذليمٓا ٔاعرًادْا ٔذعثحح ًَٕرج طهة انحصٕل عهٗ جٕاز ضفر
ٔانحصٕل عهٗ رلى انذٔر يرفما تّ كم انٕثائك انًطهٕتح.
 يراجعح يٕظف لثٕل انًعايالخ نًطاتمح انًعهٕياخ يع انطهة انًمتذو ٔلثٕنٓتا
عهٗ انُظاو حطة االصٕل.
 يراجعتتح نجُتتح انرحميتتك ارا ثثتتد اٌ انرهتتف يرعًتتذ انرتتي ذمتتٕو تتتذٔرْا تًخاطثتتح
انجٓاخ االيُيح نهحصٕل عهٗ انًٕافمح عهٗ اصذار انجٕاز.
 فتتي حتتال ٔرٔد انًٕافمتتح يتتٍ لثتتم انجٓتتاخ االيُيتتح ٔيرفتتك تٓتتا كرتتاب يكرتتة
انرحميك ذحٕل انٗ أييٍ انًكرة أٔ يطاعذِ إلجازج انطهة.
 يراجعح يٕظف لثٕل انًعايالخ نمثٕنٓا عهٗ انُظاو حطة االصٕل.
 يراجعح أييٍ انصُذٔق الضريفاء انرضٕو انمإََيح.
 ذحٕيم انطهة انٗ لطى انصرف نصرف انٕثيمح
 ذحٕيم انطهة إنٗ لطى األرشفح ألرشفح انطهة.
 ذحٕيم انطهة إنٗ لطى انطثاعح نطثاعح انٕثيمح.
 ذطهيى انجٕاز نًرهمي انخذيح تعذ ذطهيى انٕصم انًاني إنٗ يٕظف انرطهيى..

الوؤسسبث الشريكت في حمذين الخذهت

 انطفاراخ االردَيح/انجٓح انًخرصح في انطهطح انٕطُيح انفهططيُيح (اضرمثالطهثاخ انجٕازاخ ألتُاء انضفح انغرتيح ٔذأييٍ انًٕافماخ انالزيح ٔإصذار
انجٕازاخ في انطفاراخ انري نذيٓا إيكاَياخ اإلصذار
 -انجٓاخ االيُيح

الرسىم الوبلةت الوطلىنبت
السهي الوسخررق للحصىل على الخذهت

 50ديُار.ٔ -في حال انفمذاٌ نهًرج انثاَيح ذذفع انكفانح ٔيطرٕفٗ رضٕو يمذارْا 855

ضاعراٌ

