اسى انخدية ( إصدار جىازات سفر يؤقث ألبُبء قطبع غسة ألول يرة /فصم عٍ جىاز احد وانديه )
أثُبء هطبع ؿعح انًو ًٍٛٛػهٗ أضع انًًهكخ يًٍ رُطجن ػهٓٛى انزؼهًٛبد
انفئبت انًسحفيدة يٍ انخدية
ٔانشطٔط.
يكبٌ جقديى انخدية
 زائرطح احوررٕال انًسَٛررخ ٔانتررٕاظاد يسٚطٚررخ اررٕاظاد اناررلخ انـطثٛررخ
يكزت إاظاد ؿعح.
 انسلبضاد احضزَٛخ ٔانوُظهٛبد ك ٙانربضج.
 أٌ ال ٚحًم أ٘ اُسٛخ أٔ إاظ سرلط أٔ ٔيٛورخ سرلط أذرطٖ أ ياربف ػهرٗ ٔيٛورخ
شروط انحصىل عهى انخدية




انىثبئق انًطهىبة










إجراءات جقديى انخدية

انًؤسسبت انشريكة في جقديى انخدية
رسىو انخدية
وقث إَجبز انخدية

سلط ؿٛط اضزَٛخ.
اٌ ٚزطأح ػًط اإلضبكخ يٍ ٕٚو انٗ  47سُخ .
أٌ ٚزوسو طبوت انطهت ثًؼبيهزّ شرظٛبً إنٗ يكزت إاظاد ؿعح.
يٕاكوخ احة ٔن ٙاحيط حٔالزْى انوبطط ٍٚرحذ سٍ ()41سُخ.
إوابض شٓبزح َعٔح طبزضح يٍ إزاضح اإلهبيخ ٔانحسٔز احيٍ انؼبو ,رلٛس ثأٌ
طبوت انؼالهخ َبظح نًٍ ٚهعيٓى شنك
إيجبربد اإلهبيخ يٍ ػبو ٔ 4797نـبٚخ ربضٚد روسٚى انًؼبيهخ ثئيجبربد ضسًٛخ نًٍ
ٚهعيٓى شنك
شٓبزح يٛالز.
شٓبزح ػسو يحكٕي ّٛيٍ انًحكًخ انًرزظخ نًٍ ارى انسبزسخ ػشطح يٍ ػًطِ
يشطٔوبد زائطح انًزبثؼخ ٔانزلزٛش.
إضكبم إاظ انسلط انًابف ػه ّٛإشا كبٌ يابف ػهٗ إاظ سلط اوس ٔانس.ّٚ
إيجبد انشرظٛخ نًوسو انطهت.
يٕاكوخ انتٓبد احيُٛخ.
طٕض شرظٛخ يهَٕخ ػسز .6


 يطااؼررخ يكزررت ذسيررخ انتًٓررٕض كرر ٙيسٚطٚررخ اناررلخ انـطثٛررخ ٔإثررطاظ
انٕيبئن انًطهٕثخ نزسهٛوٓب ٔاػزًبزْب ٔرؼجئخ ًَٕشج طهت انحظٕل ػهٗ
إاظ سلط يؤهذ ٔانحظٕل ػهٗ ضهى انسٔض.
 يطااؼخ يٕظق هجٕل انًؼبيالد نًطبثوخ انًؼهٕيبد يرغ انطهرت انًورسو
ٔهجٕنٓب ػهٗ انُظبو وست احطٕل.
 يربطجخ انتٓبد احيُٛخ نهحظٕل ػهٗ انًٕاكوخ ػهٗ إطساض انتٕاظ.
 ك ٙوبل ٔضٔز انًٕاكوخ يطااؼخ يٕظق انوجٕل نزرع ٍٚوطكخ انزسهٛن.
 يطااؼخ أي ٍٛانًكزت أٔ يسبػسِ إلابظح انطهت.
 يطااؼخ أي ٍٛانظُسٔم السزٛلبء انطسٕو انوبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى احضشلخ حضشلخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى انطجبػخ نظطف انٕيٛوخ.
 رسررهٛى انتررٕاظ نًزهورر ٙانرسيررخ ثؼررس رسررهٛى انٕطررم انًرربن ٙإنررٗ يٕظررق
انزسهٛى.

 انسرررلبضاد احضزَٛرررخ (اسرررزوجبل انًؼبيهرررخ ٔإضسررربنٓب إنرررٗ زائرررطح احورررٕال انًسَٛرررخ
ٔانتٕاظاد ثبنحوٛجخ انسثهٕيبسٛخ).
 انتٓبد احيُٛخ.
 50زُٚبض.
سبػخ َٔظق ثؼس زكغ انطسٕو.

اسى انخدية ( ججديد /جًديد جىازات انسفر انًؤقحة ألبُبء قطبع غسة )
أثُبء هطبع ؿعح انًو ًٍٛٛػهٗ أضع انًًهكخ يًٍ رُطجن ػهٓٛى انزؼهًٛبد
انفئبت انًسحفيدة يٍ انخدية
ٔانشطٔط.
يكبٌ جقديى انخدية
 زائرطح احوررٕال انًسَٛررخ ٔانتررٕاظاد يسٚطٚررخ اررٕاظاد اناررلخ انـطثٛررخ
يكزت إاظاد ؿعح.
 انسلبضاد احضزَٛخ ٔانوُظهٛبد ك ٙانربضج.
 يٕاكوخ احة ٔن ٙاحيط حٔالزْى انوبطط ٍٚرحذ سٍ ()41سُخ.
شروط انحصىل عهى انخدية
ٚ زى هجٕل طهجبد إاظاد سلط انًٕاطُ ٍٛانًـزطث ٍٛيٍ هجم انسلبضح انوُظهٛخ
احضزَٛخ ك ٙانسٔنخ انزٚ ٙو ًٌٕٛكٓٛب يٍ هجم يكبرت انسائطح يٍ أوس احهبضة يٍ
انسضاخ احٔنٗ (أة .أو  .أخ.أذذ )....أٔ ثٕكبنخ ذبطخ يٍ اوس احهبضة يٍ
انسضاخ انثبَٛخ انثبنثخ ٔثؼس يٕاكوخ انتٓبد احيُٛخ انًرزظخ.
 إشا ياٗ ػهٗ اَزٓبء إاظ انسلط أكثط يٍ سُز ٍٛكؼهٗ انطبنت روسٚى انطهت
إنٗ يؼبنٔ ٙظٚط انساذهٛخ.

انىثبئق انًطهىبة

إجراءات جقديى انخدية

انًؤسسبت انشريكة في جقديى انخدية

رسىو انخدية
وقث إَجبز انخدية

 شٓبزح يٛالز .
 شٓبزح ػسو يحكٕي ّٛيٍ انًحكًخ انًرزظخ إشا ياٗ ػهٗ اَزٓبء
انتٕاظ أكثط يٍ سُخ.
 يشطٔوبد زائطح انًزبثؼخ ٔانزلزٛش نًٍ ٚهعيٓى شنك يًٍ ال ٚحًم
ثطبهبد اسٕض
 إيجبد انشرظٛخ نًوسو انطهت.
 يٕاكوخ انتٓبد احيُٛخ.
 طٕض شرظٛخ يهَٕخ ػسز .6
 يطااؼررخ يكزررت ذسيررخ انتًٓررٕض كرر ٙيسٚطٚررخ اناررلخ انـطثٛررخ ٔإثررطاظ
انٕيبئن انًطهٕثخ نزسهٛوٓب ٔاػزًبزْب ٔرؼجئخ ًَٕشج طهت انحظٕل ػهٗ
رًسٚس إاظ سلط يؤهذ ٔانحظٕل ػهٗ ضهى انسٔض.
 يطااؼخ يٕظق هجٕل انًؼبيالد نًطبثوخ انًؼهٕيبد يرغ انطهرت انًورسو
ٔهجٕنٓب ػهٗ انُظبو وست احطٕل.
 يربطجخ انتٓبد احيُٛخ نهحظٕل ػهٗ انًٕاكوخ ػهٗ إطساض انتٕاظ.
 ك ٙوبل ٔضٔز انًٕاكوخ يطااؼخ يٕظق انوجٕل نزرع ٍٚوطكخ انزسهٛن.
 يطااؼخ أي ٍٛانًكزت أٔ يسبػسِ إلابظح انطهت.
 يطااؼخ أي ٍٛانظُسٔم السزٛلبء انطسٕو انوبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى احضشلخ حضشلخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى انطجبػخ نظطف انٕيٛوخ.
 رحٕٚم انٕيٛوخ انتبْعح نوسى رسهٛى انٕيبئن.
 رسررهٛى انتررٕاظ نًزهورر ٙانرسيررخ ثؼررس رسررهٛى انٕطررم انًرربن ٙإنررٗ يٕظررق
انزسهٛى.
 انسرررلبضاد احضزَٛرررخ (اسرررزوجبل انًؼبيهرررخ ٔإضسررربنٓب إنرررٗ زائرررطح احورررٕال انًسَٛرررخ
ٔانتٕاظاد ثبنحوٛجخ انسثهٕيبسٛخ ٔرأي ٍٛانًٕاكوبد انالظيخ ٔإطساض انتٕاظاد كٙ
انسلبضاد انز ٙنسٓٚب إيكبَٛبد اإلطساض).
 انتٓبد احيُٛخ.
 58زُٚبض.
سبػزبٌ ثؼس زكغ انطسٕو.

اسى انخدية ( إصدار جىازات انسفر انًؤقحة ألبُبء قطبع غسة بدل فبقد  /بدل جبنف)
انفئبت انًسحفيدة يٍ انخدية
أثُبء هطبع ؿعح.
يكبٌ جقديى انخدية

شروط انحصىل عهى انخدية
انىثبئق انًطهىبة

إجراءات جقديى انخدية

انًؤسسبت انشريكة في جقديى انخدية
رسىو انخدية
وقث إَجبز انخدية

 زائررطح احوررٕال انًسَٛررخ ٔانتررٕاظاد يسٚطٚررخ اررٕاظاد اناررلخ انـطثٛررخ
ٔؿعح يكزت ؿعح.
 انسلبضاد احضزَٛخ ٔانوُظهٛبد ك ٙانربضج.
ٚوسو انطهت يٍ طبوت انتٕاظ شرظٛبً إنٗ يكزت إظاد ؿعح أٔ
انسلبضح احضزَٛخ.
 ثطبهخ اإلهبيخ انًؤهزخ نًزهو ٙانرسيخ.
 ثالؽ ثبنلوساٌ يٍ يطكع أيُ. ٙ
 إػالٌ ك ٙاطٚسح ٕٚيٛخ ػٍ كوساٌ انتٕاظ.
 يٕاكوخ انتٓبد احيُٛخ ػهٗ ططف إاظ ثسل انًلوٕز
 كلبنخ ػسنٛخ نسٖ كبررت انؼرسل ثًجهرؾ ( ) 555 –85زُٚربض ٚحرسزْب أيرٍٛ
انًكزررت نهًررطح احٔنررٗٔ ,إشا كرربٌ انلوررساٌ نهًررطح انثبَٛررخ كؼهٛررّ زكررغ هًٛررخ
انكلبنخ احٔنٗ إشا وظم انلوساٌ ذالل  6سُٕاد يٍ ربضٚد ططف ثسل
يلوٕز ٔإوابض كلبنخ اسٚسح رحسز هًٛزٓب يٍ هجم أي ٍٛانًكزت.
 يٕاكوخ نتُخ انزحوٛن ك ٙانسائطح ػهٗ إطساض إاظ انسلط.
 شٓبزح ػسو يحكٕي ّٛيٍ انًحكًخ انًرزظخ.
 يشطٔوبد زائطح انًزبثؼخ ٔانزلزٛش.
 إيجبد انشرظٛخ نًوسو انطهت.
 طٕض شرظٛخ يهَٕخ ػسز .6
 يطااؼررخ يكزررت ذسيررخ انتًٓررٕض كرر ٙيسٚطٚررخ اناررلخ انـطثٛررخ ٔإثررطاظ
انٕيبئن انًطهٕثخ نزسهٛوٓب ٔاػزًبزْب ٔرؼجئخ ًَٕشج طهت انحظٕل ػهٗ
إاظ سلط يؤهذ ٔانحظٕل ػهٗ ضهى انسٔض.
 يطااؼخ يٕظق هجٕل انًؼبيالد نًطبثوخ انًؼهٕيبد يرغ انطهرت انًورسو
ٔهجٕنٓب ػهٗ انُظبو وست احطٕل.
 يربطجخ انتٓبد احيُٛخ نهحظٕل ػهٗ انًٕاكوخ ػهٗ إطساض انتٕاظ.
 ك ٙوبل ٔضٔز انًٕاكوخ يطااؼخ نتُخ انزحوٛن.
 يطااؼخ يٕظق انوجٕل نزرع ٍٚوطكخ انزسهٛن.
 يطااؼخ أي ٍٛانًكزت أٔ يسبػسِ إلابظح انطهت.
 يطااؼخ أي ٍٛانظُسٔم السزٛلبء انطسٕو انوبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى احضشلخ حضشلخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى انطجبػخ نظطف انٕيٛوخ.
 رحٕٚم انٕيٛوخ انتبْعح نوسى رسهٛى انٕيبئن.
 رسهٛى انتٕاظ نًزهو ٙانرسيخ ثؼس رسهٛى انٕطم إنٗ يٕظق انزسهٛى.
انسلبضاد احضزَٛخ (اسزوجبل انًؼبيهخ ٔإضسبنٓب إنٗ زائطح احوٕال انًسَٛخ
ٔانتٕاظاد ثبنحوٛجخ انسثهٕيبسٛخ).
انتٓبد احيُٛخ.
 85زُٚبض.
سبػخ َٔظق ثؼس زكغ انطسٕو.

اسى انخدية (اإلضبفة عهى جىاز انسفر انًؤقث )
انفئبت انًسحفيدة يٍ انخدية
يكبٌ جقديى انخدية
شروط انحصىل عهى انخدية

انىثبئق انًطهىبة

إجراءات جقديى انخدية

انًؤسسبت انشريكة في جقديى انخدية
رسىو انخدية
وقث إَجبز انخدية

وبيه ٙإاظاد انسلط احضزَٛخ انًؤهزخ.
 يكبرت زائطح احوٕال انًسَٛخ ٔانتٕاظاد ك ٙانًحبكظبد ٔاحنٕٚخ.
 انسلبضاد احضزَٛخ ٔانوُظهٛبد ك ٙانربضج.
ٚ وسو انطهت يٍ ٔن ٙاحيط شرظٛب أٔ يٍ ركٌٕ يؼّ وتخ انٕطبٚخ كٙ
وبنخ ٔكبح احة.
 ػُررس إضرربكخ احثُرربء انوبطررط ٍٚزٌٔ انحبزٚررخ ػشررطح ٚشررزطط أٌ ٚكررٌٕ
إاظ انسلط سبض٘ انًلؼٕل ٔوإض أوس انٕانس.ٍٚ
 ػُس إضبكخ احثُبء انوبططٚ ٍٚشزطط أٌ ٚكَٕرٕا ياربك ٍٛػهرٗ انجطبهرخ
انلهسطُٛٛخ اإلسطائٛهٛخ نألة أٔ احو ,نًٍ ٚحًهٌٕ ثطبهبد اسٕض.
 إاظ انسلط انًطاز اإلضبكخ ػه.ّٛ
 شٓبزح ٔالزح نكم طلم أٔ طٕضح ػُٓب.
 طٕض شرظٛخ ػسز  5نألطلبل انًطاز إضبكزٓى.
 ثطبهرربد انتسررٕض نًررٍ ٚحًهٓررب أٔ يشررطٔوبد انًزبثؼررخ ٔانزلزررٛش نًررٍ
ٚهعيٓى شنك.
 انجطبهخ انشرظٛخ نًوسو انطهت
 يطااؼررخ يكزررت ذسيررخ انتًٓررٕض كرر ٙيسٚطٚررخ اناررلخ انـطثٛررخ ٔإثررطاظ
انٕيرربئن انًطهٕثررخ نزررسهٛوٓب ٔاػزًبزْررب ٔرؼجئررخ ًَررٕشج طهررت اإلضرربكخ
ٔانزظٓٛط ٔانحظٕل ػهٗ ضهى انسٔض.
 يطااؼخ يٕظق هجٕل انًؼبيالد نًطبثوخ انًؼهٕيبد يرغ انطهرت انًورسو
ٔهجٕنٓب ػهٗ انُظبو وست احطٕل.
 يطااؼخ أي ٍٛانًكزت أٔ يسبػسِ إلابظح انطهت.
 يطااؼخ أي ٍٛانظُسٔم السزٛلبء انطسٕو انوبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى احضشلخ حضشلخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى انطجبػخ نظطف انٕيٛوخ.
 رسهٛى انتٕاظ نًزهو ٙانرسيخ ثؼس رسهٛى انٕطم إنٗ يٕظق انزسهٛى.
انسلبضاد احضزَٛخ (اسزوجبل انًؼبيهخ ٔإضسبنٓب إنٗ زائطح احوٕال انًسَٛخ
ٔانتٕاظاد ثبنحوٛجخ انسثهٕيبسٛخ).
 45زَبَٛط نكم طلم يابف ػهٗ انتٕاظ انًؤهذ.
سبػزبٌ.

اسى انخدية (انحظهير عهى جىاز انسفر انًؤقث )
انفئبت انًسحفيدة يٍ انخدية
يكبٌ جقديى انخدية
شروط انحصىل عهى انخدية

انىثبئق انًطهىبة

إجراءات جقديى انخدية

انًؤسسبت انشريكة في جقديى انخدية
رسىو انخدية
وقث إَجبز انخدية

وبيه ٙإاظاد انسلط احضزَٛخ انًؤهزخ.
 يكبرت زائطح احوٕال انًسَٛخ ٔانتٕاظاد ك ٙانًحبكظبد ٔاحنٕٚخ.
 انسلبضاد احضزَٛخ ٔانوُظهٛبد ك ٙانربضج.
 ك ٙوبنخ انزظٓٛط (ربضٚد انًٛالز ) انٕٛو أ انشٓط ٚتت اواربض شرٓبزح
انًٛالز االطم نزظحٛحٓب .
 ك ٙوبنخ رظٓٛط انحبنخ اإلازًبػٛخ ٚتت اوابض انٕيبئن انالظيرخ نزـٛرط
انحبنخ .
 إاظ انسلط انًطاز رظٓٛطِ .
 شٓبزح ٔالزح اطهٛخ  +طٕضح ػُٓب ك ٙوبنخ رظٓٛط ربضٚد انًٛالز.
 ( شٓبزح انعٔاج نهًزعٔاخ  +طٕضِ ػٍ إاظ سلط انعٔج ) ٔشٓبزح
انطالم نهًطهوخ ٔشٓبزح انٕكبح نالضيهخ ..ك ٙوبنخ رظٓٛط انحبنخ
االازًبػٛخ .
 طٕضح ػٍ االهبيخ ك ٙوبنخ رظٓٛط يكبٌ االهبيخ .
 كشق وس ٙيٍ انًطكع االيُ ٙك ٙوبل رـٛط اإلهبيخ يٍ زٔنخ
ذبضاٛخ انٗ احضزٌ ثشطط اٌ ركٌٕ اهبيزّ ك ٙانسٔنخ االاُجٛخ أ
انؼطثٛخ يُزٓٛخ ) ْٔصا انشطط يرزض ثبثُبء هطبع ؿعح)
 يطااؼررخ يكزررت ذسيررخ انتًٓررٕض كرر ٙيسٚطٚررخ اناررلخ انـطثٛررخ ٔإثررطاظ
انٕيبئن انًطهٕثخ نزسهٛوٓب ٔاػزًبزْب ٔرؼجئخ ًَٕشج طهت انحظٕل ػهٗ
إاظ سلط يؤهذ ٔانحظٕل ػهٗ ضهى انسٔض.
 يطااؼخ يٕظق هجٕل انًؼبيالد نًطبثوخ انًؼهٕيبد يرغ انطهرت انًورسو
ٔهجٕنٓب ػهٗ انُظبو وست احطٕل.
 يربطجخ انتٓبد احيُٛخ نهحظٕل ػهٗ انًٕاكوخ ػهٗ إطساض انتٕاظ.
 يطااؼخ يٕظق انوجٕل نزرع ٍٚوطكخ انزسهٛن.
 يطااؼخ أي ٍٛانًكزت أٔ يسبػسِ إلابظح انطهت.
 يطااؼخ أي ٍٛانظُسٔم السزٛلبء انطسٕو انوبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى احضشلخ حضشلخ انطهت.
 رحٕٚم انطهت إنٗ هسى انطجبػخ نظطف انٕيٛوخ.
 رحٕٚم انٕيٛوخ انتبْعح نوسى رسهٛى انٕيبئن.
 رسهٛى انتٕاظ نًزهو ٙانرسيخ ثؼس رسهٛى انٕطم إنٗ يٕظق انزسهٛى.
انسلبضاد احضزَٛخ (اسزوجبل انًؼبيهخ ٔإضسبنٓب إنٗ زائطح احوٕال انًسَٛخ
ٔانتٕاظاد ثبنحوٛجخ انسثهٕيبسٛخ).
 8زَبَٛط
سبػزبٌ.

اسى انخدية ( إصدار وججديد جىاز انسفر انًؤقث بًىافقة يٍ انىزير ويىافقة رئيس انىزراء )
انحبالد انربطخ يٍ احشربص انًو ًٍٛٛػهٗ أضع انًًهكخ ٔانص ٍٚال
انفئبت انًسحفيدة يٍ انخدية
ٚحًهٌٕ ٔيبئن سلط أذطٖ.
زائطح احوٕال انًسَٛخ ٔانتٕاظاد يسٚطٚخ انتٕاظاد انربطخ ٔانزظحٛح
يكبٌ جقديى انخدية
/يكزت انتٕاظاد انربطخ.
شروط انحصىل عهى انخدية
 وإض طبوت انؼالهخ شرظٛبً.
 كزبة ٔظٚط انساذهٛخ يزاًُب يٕاكوخ ضئٛس انٕظضاء ٔانًٕاكوخ
احيُٛخ.
انىثبئق انًطهىبة
 طٕض شرظٛخ ػسز .5
 ايجبد شرظٛخ نظبوت انؼالهخ.
 كزبة ٔظٚط انساذهٛخ ٔيٕاكوخ ضئبسخ انٕظضاء .
إجراءات جقديى انخدية
 يطااؼخ يٕظق انوجٕل ك ٙيكزت انتٕاظاد انربطخ ٔإثطاظ انٕيبئن
انًطهٕثخ نزسهٛوٓب ٔاػزًبزْب ٔرؼجئخ ًَٕشج طهت انرسيخ نٛزى رسهٛوّ
وست احطٕل.
 يربطجخ انتٓبد االيُٛخ نهًٕاكوخ ػهٗ اطساض انتٕاظ
 ثؼس ٔضٔز انًٕاكوخ رؼبز انًؼبيهخ انٗ يٕظق انوجٕل نزسهٛن وطكخ
انزرع.ٍٚ
 يطااؼخ أي ٍٛانظُسٔم السزٛلبء انطسٕو انوبََٕٛخ.
 رحٕٚم انطهت إنٗ يٕظق انظطف إلزذبل ثٛبَبد انظطف انتسٚسح.
 إضكبم انتٕاظ يغ انطهت نهطجبػخ ٔطجبػزّ.
 رسهٛى انتٕاظ نًزهو ٙانرسيخ ثؼس رسهٛى انٕطم انًبن ٙإنٗ يٕظق
انزسهٛى.
ال ٕٚاس.
انًؤسسبت انشريكة في جقديى انخدية
 85زُٚبض.
رسىو انخدية
سبػخ يٍ نحظخ زكغ انطسٕو.
وقث إَجبز انخدية

