




























































































 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــيٍ ارثع يقبطع   :  االسى      

:َىع اثجبت انشخصٍ  جىاس سفز  ثطبقة  شخصُة  اخزي  

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :انشخصُة إثجبت قىر  

 انجزَد االنكحزوٍَ:    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: انخهىٌ انهبجف رقى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يعهىية عهً انحصىل جفبصُم  

انًعهىيبت عهً انحصىل يٍ انغزض  

انًعهىيبتيىظىع    

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  انجهبت وانهُئبت يعهىيبت انحفىَط خبص ثًًثهٍ

  َىع انجهة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسى انًفىض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       رقى كحبة انحفىَط   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسى انجهة   

 
 انحٍ انًعهىية يصدر إنً أشُز وأٌ أجهه يٍ عهُهب انحصىل جى انذٌ نهغزض انًعهىيبت اسحخدو ثأٌ أنحشو

انًزعُة   وانقبَىَُة انعهًُة األصىل وحست انجهىغزافُة وانًعهىيبت عهُهب حصهث  
  

 انحىقُع
 

  اندراسبت واالثحبخ  وَشز واعالو صحبفة

  شخصُة  

 ثزقىاالسحعالو عٍ طزَق انًىقع االنكحزوٍَ   ثزَد انكحزوٍَ
 انهبجف او ثزقى وثُقة اثجبت انشخصُة

 وعبء انًعهىيبت انًطهىثة 
 ًَكُك انحصىل عهً االجبثة

 عٍ طزَق
    



اتانًعهوي عهى انحصول حق يع طهبات ارشادات انتعايم  

 تلز ؤؤؤز تؤؤؤ دائرة ؤؤؤبةئاؤؤؤب وائةيؤؤؤ بائ ةقوالؤؤؤل ئلؤؤؤلعئوؤؤؤحئةاساؤؤؤ مئ حؤؤؤ ئةقلن دؤؤؤائوؤؤؤحئة ل ؤؤؤ  ئدؤؤؤائو ؤؤؤ  ئ   ؤؤؤلعئ
 
 تلفؤؤؤائسؤؤؤحئةقع فؤؤؤملئرؤؤؤ ئةقلب ؤؤؤائائة

ئيؤؤؤ    2007(ئي ؤؤؤ ائ47)دؤؤؤائ اؤؤؤ ئةيؤؤؤ ة بةئلعؤؤؤ ئقانؤؤؤلقئاؤؤؤلا عئوؤؤؤحئةاساؤؤؤ مئ حؤؤؤ ئةقلن  
 
ئدؤؤؤائدوؤؤؤ تئ  اؤؤؤلنئ تب ؤؤؤا ل

 
ئئيحؤؤؤ ئةيشؤؤؤنل اائ رؤؤؤ ئدؤؤؤلئةاطالاؤؤؤل

 .  شلرة ئةاخلصائللي للدائدملئاظلمئوحئةاسا مئ ح ئةقلن دا

 بان النموذج الورقي والالكتروني موحد
ً
 علما

 تقديى انطهبات ورقيًا

د يب ؤائة ئدبزؤزئبؤ دل ئاؤب فاائرؤ ئمل ؤائد ل ظؤل ئةقفنلؤائة ئةاساؤ مئةاسا مئ ح ئافؤ ق ئةيطنؤائةيؤ  م ئدؤائاؤللبئ  توؤليئرؤ ئت ئ -1

  ناائدائبالمئد املئةي ة بةئ يلتر  ي.

 ةيطنا.ئصسائةقلن دل ئةق ج رةئر ئدائ ةي أز  تلوائةيطنائللقلن دل ئةقطن با -2

 ل اا.ةي أز ئدائصسائ  ا نئةي  ةمئر ئةيطنائيكيئي اائد  مئةيطنائ ح ئ جللائةقطن بائ -3

 .ت  ي ئةيطنائ -4

 ة  لمئطنائةقلن دل ئ دب  لتهئدائاللبئ  توليئةل ئدن حئةقلن دل ئ ح ئاظلمئةقللدال ئةيب فاا.ئ -5

 .دائاللبئ  توليئةيطنائت  ي ئتل  خئ ناهئدويعئةيبرئ ح ئةيطنائق لبلائدبةجلائ بطلاائةاسا مئ ح ئةشلل  -6

  ًاكترونيطهبات انتقديى انئ

  ح ئةقلن دائةق ج رةئ ح ئةيان ائةيب ي اائق املئرة بةئاب وائةي بائ ةقوالل ئ يلتر  ي.ةي ب مئةل ئةي  اائوحئةاسا مئ -1

   حئ ي  اائةاخلصائل حئةاسا مئ ح ئةقلن دا.ئ -2

 .ةيطنائر ئةق ج رةئةقلن دل ئصسائدائ ةي أز ئةقطن بائللقلن دل ئةيطنائتلوا -3

 .ل اائةقطن بائ جللائ ح ئةيطنائد  مئي اائيكيئةيطنائر ئةي  ةمئ  ا نئصسائدائةي أز  -4

5-  
 
 .ة  لمئةيطنائةيلتر اال

 .ةيطنائدائبالمئةي ظلمئت  ي ئتل  خئ ناهئدويعئةيطنائ ح ئةيبرئق لبلائدبةجلائ بطلاائةشلل ئ ح ئةاسا م  -6

 انحصول عهى نتيجة انطهب انًقدو  ورقيًا او انكترونيًا

(ئل    ؤؤؤائةيطنؤؤؤائWork Flowةياؤؤؤهئدؤؤائاوؤؤؤائاؤؤؤللبئ  توؤؤؤليئ حؤؤؤ ئاظؤؤلمئةقلؤؤؤلدال ئةيب ؤؤؤفاائ)ي ؤؤ مئدن ؤؤؤحئةقلن دؤؤؤل ئوؤؤؤلمئ صؤؤ مئةيطنؤؤؤائةيؤؤؤ  م ئ

 ةي  م ئةل ئطنائةيلتر  ي.

 -بل ئاالمئدن حئةقلن دل ئللقجللائ ح ئةيطنائو ائ ص مئةقب اائئي  طاملئطليائةقلن دائئةي ص مئةل ئةيبرئدائبالم:

ة ئدؤؤائبؤؤالمئ اؤؤ ئ ثا ؤؤائةثوؤؤل ئئةيهؤؤلتائةقتفؤؤىئ حؤؤ ئةيطنؤؤائ اؤؤ ئطب ؤؤحئ ؤؤائةيؤؤ ة بةئاؤؤملد  ئبؤؤالمئةق ؤؤ مئدؤؤائةيطنؤؤائ ؤؤائاجاعؤؤائ  ؤؤ لالم -1

 ئ ةيشخااا

 .وحئةاسا مئ ح ئةقلن دائطنا ئلب  هئ يلتر  يئئةقتفىئر ئ  ليائلب  ئةيلتر  يئتاائطليائةقلن دائ ح -2

 ي  ئ تالمئدملئطليائةقلن دائئر ئولال ئد  رةئيال جاضلنئو مئةي  ةمئةق  مئر ئةيطنائر ئولمئ  مئ ا نئةي  ةمئ. -3

ئ ة المئةوال اائر ة ل ئت طنائةيت ئةيطنول ئولال ئر ئ ئدفل ائد ةئةاابئبالمئةيطنول ئ ح ئللقجللائةقلن دل ئدن حئينتزم -4

ئ15ئ ائ جللائلليبرئة ئةيب ضئد ةئتز  ئالئةعئيعائ و ةمئمائ  ح ئت  بهلئولمئ نيهلئ  جللائبهلئ   عجلمئي  ئط  نائي   ة 

 
 
 .ةيطنائا عئملعئدهفلئي دل


