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افريم 0202

ا ّكذخ وصاسج انذاخهُح اٌ انرشذُثاخ انجذَذج انرٍ اذخزذها انجضائش تخصىص اسرخشاج جىاص انسفش انثُىيرشٌ االنكرشوٍَ
ذشيٍ إنً ذثسُظ اإلجشاءاخ انرٍ يٍ شاَها انسًاح نهًىاطٍُُ تانذصىل ػهً وثائك هىَح وسفش راخ يصذالُح.
ونمذ أػهٍ اَه ذى انششوع فٍ ذىصَغ االسرًاساخ انخاصح تًهف جىاص انسفش انثُىيرشٌ اترذءا يٍ  4افشَم ػهً يسرىي
جًُغ انذوائش و انًماطؼاخ اإلداسَح.
وثائق تكويه مهف جواز انسفر انبيومتري االنكترووي:
 يال االسرًاسج انثُضاء ( اسرًاسج طهة اسرخشاج جىاص سفش )
 انًسرخشج انخاص يٍ ػمذ يُالد انًؼٍُ سلى 21
 يسرخشج يٍ شهادج يُالد األب األصهُح.
 يسرخشج يٍ شهادج يُالد األو األصهُح.
 شهادج انجُسُح انجضائشَح.
 شهادج اإللايح َمم ذاسَخ إصذاسها ػٍ ثالثح  30أشهش.
 شهادج شخصُح نهذانح انًذَُح أو شهادج ػائهُح تانُسثح نهًرضوجٍُ.
 شهادج ػًم أو شهادج يذسسُح تانُسثح نهطهثح.
 34 صىس شًسُح يهىَح سلًُح و دذَثح و يًاثهح ذًايا راخ يمُاط  4،4فٍ  0،4سى و ذكىٌ يطاتمح نهضىاتظ
انرُظًُُح (يأخىرج تانىجه يثاششج و ال ذخفٍ أٌ يىاصفح نهىجه يٍ أسفم انزلٍ ( انهذُح) إنً لًح انشأط  ،إدذاها
ذذًم ػهً انظهش اسى و نمة وذاسَخ يُالد صادة انطهة وكزا ذىلُغ انضايٍ.
 لسًُح جثائُح (انطاتغ و لًُره  1333دج ).
 سخصح أتىَح أو سخصح انىصٍ نهطانثٍُ انمصّش أو انًىضىػٍُ ذذد انىصاَح.
َ سخح يٍ تطالح فصُهح انذو.
 جىاص انسفش أو تطالح انرؼشَف انىطُُح يُرهٍ انصالدُح  ،أو ذصشَخ تانضُاع أو تانسشلح فٍ دانح انرجذَذ.
صر :
األطفال انق ّ
ذصشَخ أتىٌ يصادق ػهُه فٍ انثهذَح.

انمرأة انمتسوجت :
شهادج ػائهُح نهضوجٍُ.
تجديد مهف جواز انسفر :
 شهادج اذثاخ انًؼٍُ تأَه يسجم ضًٍ انذاصهٍُ ػهً جىاص انسفش لذَى  +ذصشَخ تانضُاع يٍ لسى انششطح فٍ
دانح سشلح أو ضُاع جىاص انسفش.
َ سخح طثك األصم يٍ تطالح انرؼشَف انىطُُح تاإلضافح إنً شهادج اذثاخ تأَه يسجم ضًٍ انذايهٍ جىاص انسفش
َرذصم ػهُها يٍ انذائشج انراتغ نها.

يالدظح :
يذج صالدُح جىاص انسفش انثُىيرشٌ االنكرشوٍَ هٍ  34سُىاخ .

لسى جىاص انسفش،دائشج انساَُا –وهشاٌ-
انهاذف342.4..10.03 :

دَىاٌ يؤسساخ انشثاب نىالَح وهشاٌ
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