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 المجال    -1
َََمالحظة َإذ َاإليكاو، ََتعترفإن َقد َوالمنظمات َالدول َمواصفاتبأن ََوضعت َمنَلموحدة َآليًا َالمقروءة َالرسمية َالسفر وثيقة

َ.Doc 9303بعدَالطبعةَالثامنةَللوثيقة2ََلنَتستمرَبعدَاآلنَبالحفاظَعلىَمواصفاتَالحجمََفهيَ،(TD2)2َبدالًَمنَالنسقََ(TD1)1ََالحجم
بماََقرأَباالقترانأنَتويجبََ(TD2)2ََالحجمآلياَمنََمقروءةوثائقَالسفرَالالفريدةَلَالمواصفاتDoc 9303َالوثيقةَمنََالسادسالجزءَيحددَ

َيلي:
َالمقدمة؛َالجزءَاألولَ •
َ؛آلياَوثائقَالسفرَالمقروءةالمواصفاتَالفنيةَألمنَتصميمَوتصنيعَوإصدارََالجزءَالثانيَ •
ََ.المواصفاتَالفنيةَالمشتركةَبينَجميعَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَالجزءَالثالثَ •

َ َ)القراءة َوآلية َبالعين( َ)مقروءة َبصرية َبوسائل َسواء َآليًا َالمقروءة َالسفر َلوثائق َالعالمي َالبيانات َتبادل َمعًا َالمواصفات َهذه الضوئيةَتوّفر
 للرموز(.

علىَمواصفاتَإضافيةَتنصَعلىَتبادلَالبياناتَالعالميَللبياناتَااللكترونيةDoc 9303ََمنَالوثيقة12ََإلى9ََيجوزَالعثورَفيَاألجزاءَمنَ
َفيَجوازاتَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآليًاَووثائقَالسفرَالرسميةَااللكترونيةَالمقروءةَآليًا.

 2 الحجممن وءة آليا الرسمية المقر وثيقة السفر مقاييس     -2

 المقاييس    2-1
 :ID-2َبالنسبةَللبطاقةَمنَنوعََ(مكباستثناءَالسَ )ISO/IEC 7810:2019َيجبَأنَتسترشدَالمقاييسَبتلكَالواردةَفيَالقاعدةَ

َ.رتفاع(َلالبوصة2.913َملمَ)74.00َ×َللعرضََبوصة(4.134َ)َملم105.00َ

 الحواف وتاتاتف    2-2
َبوصة(4.10َ×َبوصة2.88ََملمَ)104.25َ×َملم73.25ََالمستطيلَالداخليَ

َبوصة(4.16َ×َبوصة2.94ََملمَ)105.75َ×َملم74.75ََالمستطيلَالخارجيَ
)مثلَالحوافََةنهائيالَفيَحالتهَالخارجيَهامستطيلمقاييسََالجاهزة2ََالحجموثيقةَالسفرَمنَمقاييسَفيَجميعَاألحوالََتتجاوزَأاليجبَ

ََ.1أنظرَالشكلَرقمََالمصفحة(.



 2 وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

 

 2 الحجموثيقة السفر من رسم يبين مقاييس   :1الشكل رقم 

 الهوامش     2-3
َا َإلى َالمقاييس َمواصفات َلتشير َالخارجية َلحدود َمن َالسفر 2ََالحجموثيقة .َ َبمقياس َالبيانات َمن َخالي َهامش َترك ملم2.0ََويجب

 .2أنظرَالشكلَرقمََالترويسة.بوصة(َعلىَطولَكلَحافةَخارجية،َباستثناءَجزء0.08ََ)

  2 الحجممن  المقروءة آلياالرسمية وثائق السفر لهوامش الحواف واألبعاد اإلسمية   :2الشكل رقم 

Inner 



َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 3  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

 مكالس       2-4
 مك،َبماَفيَذلكَأيَتحضيرَنهائيَ)مثلَالتصفيح(َكماَيلي:بَأنَيكونَالسَُيج

َالحدَاألدنى:َ
 ؛بوصة(0.01َملمَ)0.25َ

َالحدَاألقصى:َ
 بوصة(.0.05َملمَ)1.25َ

 بوصة(.0.004َملمَ)0.1َمكَالمساحةَداخلَالجزءَالمقروءَآلياَبأكثرَمنَيجبَأالَيتفاوتَسَُ

َ ََ—مالحظة َالقاعدة َفي َالمحددة َتلك َعن َطفيفا َاختالفا َأعاله َالمحددة َواالحتماالت َالمقاييس .ISO/IEC 7810َتختلف
تُنتجَأصالَباستخدامَأساليبَبطاقةَالجيبَداخلَكبسولةَغيرَالقادرةَعلى2َََالحجموثيقةَالسفرَمنَألسبابَتاريخية،َإذَكانتَبطاقاتََوهذا

وقدَالَتزالَتنتجَبعضَالبطاقاتَباستخدامَهذهَالتقنياتَوغيرهاَحيثَأنَعمليةَ.ISO/IEC 7810َتحقيقَاالحتماالتَالمسموحَبهاَفيَالقاعدةَ
َتحق َعلى َقادرة َغير َالشخصية َالبيانات َإضافة َالقاعدة َتتطلبها َالتي َالصارمة َاالحتماالت ISO/IEC 7810َيق َذلكَ. َيكون َحيثما َأنه، غير

 .ISO/IEC 7810ممكنا،َينبغيَأنَتكونَالمقاييسَواالحتماالتَمتوافقةَمعَالقاعدةَ

َ َعامة َااليكاوَ—مالحظة َممارسة َمع َيتوافق َالمواصفات َهذه َفي َالمستخدم َالعشري َالترقيم َاآل. َممارسة َفيَيَزوتتمثل و
َاستخدامَنقطةَعشريةَ).(َفيَالمقاييسَاإلمبراطوريةَوفاصلةَ).(َفيَالمقاييسَالمترية.

 2 الحجممن  المقروءة آلياالرسمية  الشكل العام لوثيقة السفر    -3

 .اآلليةَ)التشغيلَالبينيَالعالمي(ةَالقراءبَوَبالمعاينةَالبصريةَفيَأنحاءَالعالمشكالَقياسياَلتسهيلَقراءةَالبيانات2َََالحجموثيقةَالسفرَمنَتتبعَ

 2 الحجموثيقة السفر من أجزاء     3-1
وثيقةَالسفرَتقسمََللوفاءَبمختلفَمتطلباتَقوانينَالدولَوأساليبهاَالمتبعةَوتحقيقَأكبرَقدرَمنَالتوحيدَالقياسيَفيَهذهَالمتطلباتَالمتشعبة،

،َويشملَةالبصريَالمعاينةجزء6ََإلى1ََ.َوتشكلَاألجزاء2َ-1-3ورقم1ََ-1-3مذكورةَأدناهَفيَالفقرتينَرقمََسبعةَأجزاءإلى2َََالحجممنَ
 الجزءَالسابعَالجزءَالمقروءَآليا.

 2 الحجموثيقة السفر من  ةجهاو  3-1-1
َاإللزاميَالصفحةرأسIََالجزءَ
َختياريةاالَوَاإللزاميةالبياناتَالشخصيةَعناصرIIََالجزءَ
َختياريةاالَوَاإللزاميةعناصرَبياناتَالوثيقةIIIََالجزءَ
َاإللزاميةتادةَاإللزاميَلصاحبَالوثيقةَأوَعالمتهَالمعالتوقيعIVََالجزءَ
َتحديدَالهويةاإللزاميةَلسمةَالVَالجزءَ
َ.(MRZالمقروءَآلياَ)اإللزاميَالجزءVIIََالجزءَ

َ  



 4 وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

 

 2 الحجمآليا من  مقروءةال الرسمية وثيقة السفرواجهة طريقة العرض اإلسمية لألجزاء على   :3 رقم لشكلا

 2 الحجموثيقة السفر من ظهر   :4الشكل رقم 
َ  

105.0 +/- 0.75 (4.13 +/- 0.03)
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َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 5  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

 2 الحجموثيقة السفر من تسلسل عناصر البيانات على واجهة   :5الشكل رقم 

 2 الحجموثيقة السفر من ظهر  3-1-2
َعناصرَالبياناتَاالختياريةVIَالجزءََ

 األجزاء واستعمالهامحتويات     3-2
َفيَهذهاعناصرَالبياناتَالَو َبعادَأَوإرشاداتاألجزاء،ََوتحضيرَهذهاألجزاء،ََجبَإدراجها يجبَأنَتكونَعلىَاألجزاءَطريقةَعرضَهذه
َ.5ورقم4ََفيَالشكلينَرقمَبالصورةَالمبينةَالنحوَالمذكورَأدناهَ
َ َمن َاألجزاء Iََتشتمل Vََإلى VIIََوالجزء َمتطلبات َمن َاألدنى َالحد َتمثل َإلزامية َعناصر َعلى َمن َالسفر َالعناصر2ََالحجموثيقة َأما .

اتَإضافيةَوتحققَتتيحَتقديمَبيانفتشملَمختلفَالشروطَالتيَحددتهاَالدولَأوَالمنظمات،َالتيVIََوIIIَوIIَفيَاألجزاءََالتيَتدرجَاالختيارية
.َأماَالشكالن6َإلى3ََشكالَمنَاضعَاألجزاءَوعناصرَالبياناتَفيَاألَووقدَوردتَم.َبالمستصَوَالتوحيدَالقياسيَمستوَىفيَالوقتَذاتهَ

منظماتَأوَدولََتستصوبهالمرونةَالتيَلَتوخياVَإلىIََاألبعادَالخاصةَباألجزاءَمنََفيعرضانَبعضَاألمثلةَعلىَمواضعَمواصفات8َو7َ
َأضيفتَإليهاَالبياناتَالشخصية.2ََالحجموثيقةَسفرَمنَأمثلةَعلىََ(أ)المرفقَمن4ََ-)أ(إلى1ََ-)أ(َمنَفيَاألشكالَوترد.َاإلصدار

 األجزاء اإللزامية 3-2-1
ََدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَوالوثيقة.2ََالحجموثيقةَالسفرَمنَعلىَوجهIََُيعرِّفَالجزءَ

َ.IIIوIIَينَأيجبَأنَتظهرَعناصرَالبياناتَفيَتسلسلَقياسيَموحدَفيَالجَز
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 6 وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

 

 آليا مقروءةمن وثيقة السفر ال VIIوأبعاد الجزء  موضع  :6الشكل رقم 
IIَعلىَخانةَيمكنَأنَتدرجَفيهاَعناصرَالبياناتَاالختيارية.َويجبَاستعمالَالخانةَاالختياريةَفيَالجزءIIIََوIIَيشتملَكلَمنَالجزءينَ

للتفاصيلَالمتعلقةَبالوثيقة.َوعندماَالَتستعملَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَالخانتينIIIََلعناصرَالبياناتَالشخصيةَوالخانةَاالختياريةَفيَالجزءَ
َ.2َالحجموثيقةَالسفرَمنَ،َفالَحاجةَالحتجازَحيزَمنَأجلهماَعلىIIIَوIIَاالختياريتينَفيَالجزءينَ

َةَمقبوليةَالعالمةَالمعتادةَلحاملَالوثيقة.ويجبَأنَتقررَالدولةَأوَالمنظمَ.صاحبَالوثيقةَأوَعالمتهَالمعتادةعلىَتوقيعIVََيحتويَالجزءَ
َأوَاألكثرسمةَ)الَعلىVَيحتويَالجزءَيجبَأنَ الهويةَالشخصيةَالتيَيجبَأنَتشملَصورةَلصاحبَالوثيقةَوحده.َالتيَتميزََ(الواحدة

أنَيتداخالIVََعتادةَفيَالجزءَوتوقيعَصاحبَالوثيقةَأوَعالمتهَالمIIَوحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار،َيمكنَلخانةَاالسمَفيَالجزءَ
َاألجزاءَالثالثة.َهذهَشريطةَأالَيعوقَذلكَالتعرفَعلىَالبياناتَفيَأيَمنVََءمعَالجَز

أدناهَوالمبين3ََ-3،َعلىَالنحوَالمذكورَفيَالقسمَرقم2ََالحجموثيقةَالسفرَمنَموضعَصورةَحاملَالوثيقةَهوَفيَالطرفَاأليسرَمنَواجهةَ
َ(.5-13،َالبند1َ-1-1-4دَمقاسَالصورةَفيَدليلَعناصرَالبياناتَ)الفقرةَدَِّّ.َوقدَح3َُفيَالشكلَرقمَ

منَحيثَاالرتفاعVIIَََاتَالمقروءةَآليا.َويتوافقَالجزء،َعلىَالبيان2َالحجموثيقةَالسفرَمنَ،َالذيَيقعَعلىَوجهVIIَيجبَأنَيشتملَالجزءَ
َالجزءَبحيثَتقعَالسطورَالمقروءةَآلياَداخلَجزءَالقراءةَالفعليةَالمحددَفيَمعَالجزءَالمقروءَآلياَالمحددَلجميعَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

َ.Doc 9303منَالوثيقةََالثالث
 .دليلَعناصرَالبياناتَمن2َ-2-4ةَالفقَرفيَالمحددَيجبَعرضَجميعَعناصرَبياناتَالجزءَالمقروءَآلياَعلىَالنحوَ

َ  
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َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 7  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

 الجزء االختياري  3-2-2
وثيقةَالسفرَ،َهوَجزءَاختياريَالستعمالهَحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار.َوألنَالرسميةَالمقروءةَآلياَوثيقةَالسفر،َعلىَظهرVIَالجزءَ

َ.4أنظرَالشكلَرقمََدائماَبصرفَالنظرَعنَاستخدامهَأوَعدمَاستخدامه.VIَهيَبطاقة،َسيظهرَالجزء2َََالحجممنَ

 V إلى Iمرونة مقاييس األجزاء من     3-3

للوفاء2َََالحجموثيقةَالسفرَمنَضمنَحدودَالمواصفاتَالشاملةَلمقاييسَصفحةَالبياناتَفيVََإلىIََكلَاألجزاءَمنَوشَمقاسيجوزَتعديلَ
َاإلصدار َومنظمات َدول َبمختلفَمتطلبات َالخطوطَ. َالتقاء َزوايا َوجميع َمستقيمة َبخطوط َمحاطة َاألجزاء َجميع َتكون َأن َيجب َأنه غير

المواضعََوتردَبعضَاألمثلةَعلى.2ََالحجموثيقةَالسفرَمنََفيحدودَاألجزاءََعلىَطباعةالويوصىَبعدمَ.َدرجة(90َالمستقيمةَقائمةَ)أيَ
َ.8ورقم7ََالشكلينَرقمََألجزاءَفيمنَهذهَاَالمرنة

ذلكَإلىََ،َفسيؤديعلىَحوافهاالَيمكنَالطباعةَالتيَشفافةَأوَالحافةَالذات2َََالحجموثيقةَالسفرَمنَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارََتفضلعندماَ
منََابتداءَوحدودَأجزائها2ََالحجموثيقةَالسفرَمنَأبعادَجميعَيجبَقياسَعندئذَتقليلَالمساحةَالمتاحةَلتسجيلَالبياناتَداخلَاألجزاء.ََو

َ.2َالحجموثيقةَالسفرَمنَالحافةَالخارجيةَلتلكَالحدود،َبوصفهاَالحافةَالخارجيةَل
لدولةَأوَمنظمةَلويجوزََالوثيقة.،َوأنَيشغلَكاملَعرض2ََالحجموثيقةَالسفرَمنَلعلـىَطولَالحافةَالعلياIََيجبَأنَيكـونَموقعَالجـزءَ

الجزءَوأالَيكونََهذاَعناصرَالبياناتَفيَةلتفسيرَقراءكافياَعدَعلىَأنَيظلَهذاَالبَُ،َحسبَالحاجة،Iَالرأسيَللجزءََعدالبََُأنَتغيِّّراإلصدارَ
َة(.بوص0.43َملمَ)11.0َأكبرَمنَ
يزيدََعلىَأالVَالجزءََمقاس.َويجوزَأنَيتفاوت2ََالحجموثيقةَالسفرَمنَلمطابقةَللحافةَاليسرىVََلجزءَلَأنَتكونَالحافةَاليسرَىيجبَأنَ

َبوصة(،َوهوَالمقاسَاألقصىَالمحددَفيَدليلَعناصرَالبيانات.1.38ََ×بوصة1.77ََممَ)35َ×مم45َمقاسَالصورةَعلىَ
دامتَتفاصيلَماIَبحيثَيتداخلَمعَقسمَمنَالجزء2ََالحجمَوثيقةَالسفرَمنَرأسياَعلىَطولَالحافةَاليسرىَلVَيجوزَتحريكَموضعَالجزءَ

َنطاقَهذاَالتحريك.8َويبينَالشكلََ.ينَواضحةأالشخصَالمذكورةَفيَأيَمنَالجَز
َ.IَمطابقاَللحدَاألسفلَللجزءIIََيجبَأنَيكونَالحدَاألعلىَللجزءَ

وثيقةَالسفرَكاملَعرضIIََ،َيجوزَأنَيشغلَالجزء2َالحجمَوثيقةَالسفرَمنَبصفةَمحددةَأنَتمتدَخاناتَاالسمَعبرََعندماَيكونَمطلوباًَ
المرفقَ)أ(،َ،َوذلكَعلىَالنحوَالمبينَفيVَمعَقسمَمنَالجزءIIََاسَبأكمله،َسوفَيتداخلَالجزءَ.َوفيَحالَاستخدامَالمق2الحجمَمنَ

َ.َينَواضحةأالواردةَفيَأيَمنَهذينَالجَزَبياناتأنَتكونَالاإلصدارَمنظماتََوأدولَالَنَتضمنفيَهذهَالحالةَيجبَأَو.4َ-)أ(الشكلََ
ويجبَتركََ.8ورقم7ََعلىَذلكَفيَالشكلينَرقمََةلأمثردَ؛َوتاإلصدارحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةIIََيجوزَتحديدَموضعَالحدَاألسفلَللجزءَ

7َالشكلَرقمَويوضحَ.2َالحجمَوثيقةَالسفرَمنَلَعدَاألطولعبرَالبَُالحدَمستقيماََهذاَ.َوالَحاجةَإلىَأنَيكوَنIVوIIIَينَأحيزَكافَللجَز
ََللمواصفاتَالمذكورةَأعاله.َالواردَفيَالشكلينَمطابقIIَهَاألسفلَعلىَمستويين.َعلماَبأنَالتصميمَالمرنَللجزءَوحدَ IIََزءشكلَالج

وثيقةَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار،َإلىَالحافةَاليمنىَلال،َحسبَتقديرَتمديدهويجوزVََلجزءَلأنَيبدأَعندَالحدَالرأسيَاأليمنIIIََللجزءََيجوز
َ.IIIبعضَخياراتَطريقةَالعرضَالمرنةَللجزء8ََورقم7ََالشكالنَرقمََوضحيَو.2َالحجمَالسفرَمنَ

َ.(أ)المرفقَوفيَاألمثلةَالواردةَفيIVََموضعَالجزء8ََورقم7ََيبينَالشكالنَرقمَ
َ.هذهَالممارسةَغيرَمستصوبةَأنَمعَ،3-)أ(َالشكلالمرفقَ)أ(،َعلىَالنحوَالمبينَفيََ،VمتداخالَمعَالجزءIVََيجوزَأيضاَأنَيكونَالجزءَ

َين.أالجَزَهذهَأيَمنفيََالشخصيةَالواردةالتفاصيلَوضوحَمنظماتَاإلصدارََوأالحالة،َينبغيَأنَتضمنَدولََهذهوفيَ
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َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 9  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

 2الحجم الرسمية المقروءة آليا من  سفرمحتويات وثيقة ال    -4

 ( VIإلى  I( )األجزاء من VIZ)ا الجزء المقروء بصري    4-1
َيجبَأنَتكونَجميعَالبياناتَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَمقروءةَبوضوح.

َ ََالجزءيتضمن َالوثيقة َمن Doc 9303ََالثالث َبشأن َاألسطرإرشادات َبين َالمباعدة َومسافات َومقاسه َلها َالمستعمل َاللغاتَالخط َوبشأن ،
َ.(VIZ)َالجزءَالمقروءَبصرياومجموعاتَالحروف،َوبشأنَشروحَالخاناتَفيَ

وثيقةَالسفرَمنَالبياناتَبصورةَأكثرَانتظاماَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَمنََتوزيعصرَبيانات،َفيمكنَاإذاَلمَتستعملَأيَخانةَاختياريةَأوَعن
َاألجزاءَوعناصرَالبيانات.َتسلسلَشرطبماَيتوافقَمع2ََالحجمَ

 دليل عناصر البيانات 4-1-1

 اصرَالبياناتدليلَعنَ—الجزءَالمقروءَبصريا4-1-1-1ََ

َالمراجع
 *َوالمالحظات

األقصىَالعددَ
 البياناتَعناصر المواصفـات لمواقعَالرموز

َرقمَالخانة/
 الجزء

َ متغير .،َح،َطهالمالحظاتَأ،َج،َ َاسم َعن َالمسؤولة َالمنظمة َأو السفرََوثيقةَإصدارالدولة
َمدونا َيكون َأن َالوثيقةََ.يجب َمن َالثالث َالجزء انظر

Doc 9303َ.َلالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل

َمنظمةَ َأو دولة
َاإلصدارَ

01/I 
 ()إلزامي

Doc9303َانظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ.نوعَأوَاسمَالوثيقة متغير .،َطهج،َب،َالمالحظاتَأ،َ
 لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

 I/02 الوثيقة
َ)إلزامي(

ََ،Doc 9303الوثيقةَ
 .،َلطالمالحظاتَأ،َج،َ

،َبالصورةَالتيَحددتهاَدولةَأوَثيقةاالسمَالكاملَلصاحبَالَو متغير
Doc 9303َانظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ.اإلصدارمنظمةَ

َلالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

 II/03/04 االسم
 )إلزامي(

َصاحبَ متغير .،َلطالمالحظاتَأ،َج،َ َاسم َفي َالرئيسية( َ)العناصر َالرئيسي العنصر
.َوفيَالحاالتDoc 9303َفيَالوثيقةَبالصورةَالمبينةََالوثيقة

َالترتيبَ َبذات َأو َبالكامل َيعرض َأن َفيها َيمكن َال التي
َصاحبَ َاسم َمن َالرئيسية( َ)العناصر َالرئيسي العنصر

َلقيودََالوثيقة َنظرا َمركبة(، َأسماء َمن َيتكون َعندما )مثال
َ َ)الخانات( َالخانة َالعمل04َََوو/أ03َحيز َأساليب أو

فإنهَيجبَوضعَالعنصرَ)العناصر(َاألكثرَأهميةََالوطنية،
َالمعرفَ َمن َالمنظمة( َأو َالدولة َتحددها َالتي )بالصورة

 الرئيسي.َ

 II/03 فَالرئيسيالمعرَّ
َ)إلزامي(

،َالوثيقةالعنصرَالثانويَ)العناصرَالثانوية(َفيَاسمَصاحبَ متغيرَ .ل،َطالمالحظاتَأ،َج،َ
ويجبَوضعَالعنصرََ.Doc 9303فيَالوثيقةَبالصورةَالمبينةَ

َالمنظمة(َ َأو َالدولة َتحددها َالتي َ)بالصورة َاألهم )العناصر(
َالثانـوَي َالمعرف ََمن َليشغلََالوثيقةلصاحب بالكامل،

َ َالقصوى َالضرورة،ََإلطارالمقاييس َعند َويمكن، الخانة.

 II/04 فَالثانوَيالمعرَّ
 )إلزامي(
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َالمراجع
 *َوالمالحظات

األقصىَالعددَ
 البياناتَعناصر المواصفـات لمواقعَالرموز

َرقمَالخانة/
 الجزء

كانَاسمََوإذاتمثيلَعناصرَأخرىَفيَصورةَحروفَأولى.َ
َ ََالوثيقةصاحب َيتكون َرئَإالال َعنصر َ)عناصرَمن يسي

ةَأوَرئيسية(َفإنهَيجبَتركَخانةَالبياناتَهذهَخالية.َوللدول
َمنََالمنظمة َيتكون َالذي َالجزء َكامل َاستعمال َفي الخيار

كخانةَواحدة.َوفيَتلكَالحالةَيجبَوضع04ََو03َالخانتينَ
المعرفَاألوليَأوالَمتبوعاَبفاصلةَوفراغَثمَمتبوعاَبالمعرفَ

 الثانوي.َ

َالَو 3 .،َلو،َطالمالحظاتَأ،َج،َ َصاحب َالحرفَثيقةجنس َباستعمال َيحدد َأن َويجب ،
َ َالدولة َلغة َفي َعادة َيستخدم َالذي َالواحد َالمنظمة التيَأو

َ َالوثيقة، َفيها ََوإذاصدرت َالترجمة َاإلنجليزيةكانت أوََإلى
خطَمائلَضرورية،َفيتبعَذلكَالحرفََاإلسبانيةالفرنسيةَأوَ

(َللذكر،َأوَحرفMَ(َلألنثى،َأوَحرفَ)Fيتبعهَحرفَ)(َ/)
(Xَ.َلغيرَالمحدد) 

 II/05 الجنس
 )إلزامي(

َمتغير .،َلالمالحظاتَأ،َح
 

لالطالعَعلىَمزيدDoc 9303ََانظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ
 منَالتفاصيل.

 II/06 الجنسية
 )إلزامي(

َ 15 .،َلطلمالحظاتَأ،َب،َج،َا َصاحب َميالد َدولةَالوثيقةتاريخ َسجلته منظمةََأوَكما
الثالثَمنَالوثيقةََجزءالاإلصدار.َللتواريخَالمجهولة،َراجعَ

Doc 9303.َ 

 II/07 تاريخَالميالد
 )إلزامي(

َالتعريفَ متغير .،َز،َطدَالمالحظاتَأ،َب،َج، َرقم َمثل َاختيارية، َشخصية َبيانات عناصر
،َحسبَاختيارَدولةَأوَمنظمةَاإلصبعالشخصيَأوَبصمةَ

َاإلصدار ََوإذا. َبصمة َفإنهََإصبعأدرجت َالخانة، َهذه في
َ َبنسبة َتمثيل َشكل َعلى َعرضها َوفي1:1ََينبغي لألصل.

تاريخ،َفيجبَأنَتتبعَفيهَصيغةَالعرضَالمبينةََإدراجحالَ
 .Doc 9303الجزءَالثالثَمنَالوثيقةََفي

َعناصرَ
َبياناتَ

َشخصيةَ
 اختيارية

08/IIَ
عنصرَ

اختياريَفيَ
 إلزاميجزءَ

َالذي متغير .،َلي،َطالمالحظاتَأ،َب،َج،َ ََالرقم َاإلصدار َمنظمة َأو َدولة الوثيقةََلتمييزتعطيه
َفريدة َالصادرةَعنََبصورة َآليا جميعَوثائقَالسفرَالمقروءة

َالوثيقةَ َمن َالثالث َالجزء َانظر َالمنظمة. َأو َالدولة عن
Doc 9303َ.لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل 

 III/09 رقمَالوثيقة
 )إلزامي(

َال 15 .،َلطالمالحظاتَأ،َب،َج،َ َسريان َانتهاء َوثيقةتاريخ َالوثيقةَ. َمن َالثالث َالجزء انظر
Doc 9303َ.لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل 

تاريخَانتهاءَ
 السريان

10/III 
َ)إلزامي(



َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 11  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

َالمراجع
 *َوالمالحظات

األقصىَالعددَ
 البياناتَعناصر المواصفـات لمواقعَالرموز

َرقمَالخانة/
 الجزء

َ َج، َب، َأ، َزدالمالحظات ،َ،
 .يَط،

انظرَالجزءَالثالثََ.عناصرَبياناتَاختياريةَتتعلقَبالوثيقة متغير
 لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.Doc 9303َمنَالوثيقةَ

عناصرَاختياريةَ
 لبياناتَالوثيقة

11/IIIَ
عنصرَ

اختياريَفيَ
 إلزاميجزءَ

َالَوت  .ةَزالمالحظ َصاحب َالمعتادةَأوَثيقةوقيع َالجزءََ.عالمته انظر
َ َالوثيقة َمن َمنDoc 9303ََالثالث َمزيد َعلى لالطالع

 التفاصيل.

توقيـعَصاحبَ
أوََثيقةالَو

َعالمتهَالمعتادة
 )إلزامي(

12/IV 

َ َ .هَةالمالحظ َعلى َالخانة َهذه َتحتوي َأن َيجب َالوثيقة،َصورة صاحب
45.0َويجبَأالَتكونَالصورةَالفوتوغرافيةَأكبرَمنَمقاسَ

َ َ)35.0َ×َملم 1.38َََ×بوصة1.77ََملم َوال تقلَبوصة(
1.02ََ×بوصة1.26ََملمَ)26.0َ×َملم32.0ََنَمقاسَع

َبوصة( .َ َالمعنية َالخانة َموقع َيكون َأن َطولويجب َعلى
َ.2الحجمَوثيقةَالسفرَمنَواجهةَلجانبَاأليسرَمنَا

َ َالوثيقة َمن َالثالث َالجزء Doc 9303ََانظر علىَلالطالع
 مواصفاتَإضافيةَللصورة.

َسمةَالتعريف
 )إلزامي(

13/V 

َ َ .ز،َطَ،دالمالحظاتَأ،َب،َج،َ َاختيارية َبيانات َأوََإضافيةعناصر َدولة َاختيار حسب
 .َاإلصدارَمنظمة

عناصرَبياناتَ
َاختيارية

 )اختياري(

14/VIَ

 2-2-2-4خيرَمنَالفقرةَتوجدَالمالحظاتَفيَالجزءَاأل. 

 (VII( )الجزء MRZالجزء المقروء آليا )    4-2

 في الجزء المقروء آلياموقع البيانات وعناصر البيانات وموقع الطباعة     4-2-1

َالبياناتموقع4-2-1-1ََ
َالمقاييسَاالسميةَوموقعَالبياناتَفيَالجزءَالمقروءَآليا.6َالشكلَرقمَيبينَ

َعناصرَالبيانات4-2-1-2ََ
عَموقمنَابتداًءَآليا،ََكلَمقروءَآليا،َفيَالجزءَالمقروءمنَالجزءَالمقروءَبصرياَفيَشحددةَلخاناتَمجبَطبعَعناصرَالبياناتَالمناظرةَي

بالمرفقَ)ب(َتفاصيلَعناصرَالبيانات2ََ-2-4.َوتردَفيَالفقرةَالمبينَفيَمواصفاتَبنيةَالبياناتبالتسلسلَفيَالخانةَاليسارََمنحرفَأولَ
َآليا.بنيةَالجزءَالمقروء1ََ-بالشكلَويوضحَالتيَيتعينَتضمينهاَفيَالجزءَالمقروءَآليا.َ
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َموقعَالطباعة4-2-1-3ََ
6َالشكلَرقمَوتبينَفيَ.َبوصة(َمنَالحافةَاليسرىَللوثيقة0.04َ±0.16ََملمَ)1,0َ±4,0ََيجبَأنَيكونَموقعَالحافةَاليسرىَألولَرمزَ

وتبينَمواقعَالرموزَبتلكَالخطوطَالمرجعيةَوبأجزاءَطباعةَ.َوالموقعَاالسميَألولَرمزَمنَكلَسطرOCRَخطوطَالوسطَالمرجعيةَلسطورَ
َ.الجزءبهذا3ََالسطورَثنائيةَالرموزَفيَالمرفقَ

 2الحجم وثيقة السفر من هيكل البيانات المقروءة آليا في صفحة البيانات ل    4-2-2

َناتَللسطرَالعلويَالمقروءَآلياَهيكلَالبيا4-2-2-1َ

المراجعَ
َعناصرَالبيانات المواصفات عددَالرموز والمالحظات*

رقمَالخانةَ
فيَالجزءَ
المقروءَ

 بصريا

َالجزءَالمقروءَآليا
َمواقعَالرموز

 (1)السطرَ

َ َأ، َ،بالمالحظات
 .،َكهج،َ

2 َ َحرفان، َيكونَالحرفَاألول َيجبَأن َحـرفمنهما
AََأوCََأوIَبَجوي.َإلىَنوعَالوثيقةَالمعينَلإلشارة

أنَيكونَالحرفَالثانيَكماَهوَمحددَفيَالمالحظةَ
 ك.َ

02َ رمزَالوثيقة  2إلى1ََ

َثالث 3 ه.َ،جالمالحظاتَأ،َ َمن َالرمز َاستعمال َفيََةيجب َالوارد حروف
َ َالوثيقة َمن َالثالث َملءََ.Doc 9303الجزء ويجب

 (.َ<)َالفراغاتَبالرمز

دولةَأوَمنظمةَ
 اإلصدار

َ  5إلى3ََ

31َ ه.المالحظاتَأ،َج،َ
َ،المعرفَالرئيسي)

المعرفَالثانويََو
 (ورموزَملءَالفراغ

يتكونَاالسمَمنَمعرفينَرئيسيَوثانويَيجبَ
(.َويجبَفصلَ<<فصلهماَبرمزينَلملءَالفراغَ)

العناصرَالمكونةَللمعرفينَالرئيسيَأوَالثانويَبرمزَ
َ(.<واحدَلملءَالفراغَ)

َيتكونَاسمَحاملَالوثيقةَمنَجزءَواحدَفقطَ عندما
فيَالجزءَالمخصصَللمعرفَالرئيسيََجهإدراَيجب

َالحروفَ َأماكن َالستكمال )>(َ َعالمة واستخدام
 َالمتبقيةَفيَالجزءَالمقروءَآليا.

 36َإلى6ََ 03و04َ االسم

 َ لالطالعDoc 9303ََانظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ
َالعلياَ َالفواصل َبشأن َالتفاصيل على

(apostrophes)ََالوصلَو َ(hyphens)َشرطات
َ.(commas)والفواصلَ

َالتنقيط   



َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 13  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

المراجعَ
َعناصرَالبيانات المواصفات عددَالرموز والمالحظات*

رقمَالخانةَ
فيَالجزءَ
المقروءَ

 بصريا

َالجزءَالمقروءَآليا
َمواقعَالرموز

 (1)السطرَ

 َ لالطالعDoc 9303ََأنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ
َعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

 

األلقابَالتيَتسبقَ
 أوَتلحقَباألسماءَ

  

كانتَجميعَعناصرَالمعرفينَالرئيسيَوالثانويََإذا  
َالفراغ(َ َملء َ)عالمات َالمطلوبة َالفصل ورمـوز

ََال َمجموعها 31ََيتجاوز َرمزا، َفإنه َإدراجيجب
َويجبَ جميعَعناصرَاالسمَفيَالجـزءَالمقروءَآليا
َبعالماتَ َالمستعملة َغير َالرموز َمواقع َجميع ملء

لزمََإذا36َ(َمعَتكرارهاَحتىَالموقعَ<ملءَالفراغَ)
َاألمر.

 

   عالمةَملءَالفراغ

هَج،َأ،ََتالمالحظا
 3-2-4والفقرةَ

َوالثانويََإذا  َالرئيسي َالمعرفين َرموز َعدد تجاوز
َعددَ َالفراغ( َملء َ)عالمات َالفصل وعالمات

َ َ)أي َلألسماء َالمتاحة َالرموز َفإنه31مواقع ،)َ
َيجبَاختصارهاَعلىَالنحوَالتالي:

 

   اختصارَاالسم

َ  َ َمنََإلغاءيجب َأكثر َأو َعنصر َمن رموز
َمنَ َمواقع َثالثة َتخلو َحتى َالرئيسي المعرف

َ َويصبح َملءََإدخالَباإلمكانالرموز، عالمتي
(َ َاألولَ<<الفراغ َالعنصر َمن َاألول َوالحرف )

فيَالمعرفَالثاني.َويجبَأنَيكونَالرمزَاألخيرَ
فيَالسطر،َالرمزَالحاديَوالثالثين36ََ)الموقعَ

َاالسم( َ)َمن َأبجديا َرمزا Aََمن َويZإلى دلَ(.
َذلكَعلىَاحتمالَحدوثَاختصار.َ

َ

َ   
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المراجعَ
َعناصرَالبيانات المواصفات عددَالرموز والمالحظات*

رقمَالخانةَ
فيَالجزءَ
المقروءَ

 بصريا

َالجزءَالمقروءَآليا
َمواقعَالرموز

 (1)السطرَ

َ مزيدَمنَاالختصارَللمعرفَالرئيسيََإجراءيمكنَ 
رموزَالمعرفَالثانوي،َشريطةَأنََبإدراجللسماحَ

َبرمزَأبجديَ)الموقعَ َحقلَاالسم في36ََينتهي
َاالسم( َمن َوالثالثين َالحادي َالرمز .َالسطر،

َدلَذلكَعلىَاحتمالَحدوثَاختصار.َوي

َ   

َ عندماَيتكونَاالسمَمنَمعرفَرئيسيَفقطَيتعدىَ 
َلال َالمتوفرة َالمواقع َسمعدد َالموقع َأي في36ََ،

َاالسم َمن َوالثالثين َالحادي َالرمز ،َالسطر،
َعناصرَ َمن َأكثر َأو َواحد َرمز َحذف فيجب

منَفيَخانةَاالسمَاالسمَحتىَيصبحَآخرَرمزَ
َالحروفَاألبجدية.

َ   

 2-2-2-4خيرَمنَالفقرةَتوجدَالمالحظاتَفيَالجزءَاأل.َ

َهيكلَالبياناتَللسطرَاألوسطَالمقروءَآليا4-2-2-2َ

 عناصرَالبيانات المواصفات عددَالرموز المراجعَوالمالحظات*

رقمَالخانةَفيَ
الجزءَالمقروءَ

 بصريا

َالجزءَالمقروءَآليا
َمواقعَالرموز

 (1)السطرَ

َب،َ َأ، المالحظات
 .يَ،ه

9 َ َالتي ََتحددهابالصورة َمنظمة َأو َاإلصداردولة
َعنَجميعَوثائقَالسفرَالوثيقةَبصورةَفريدةَلتمييز

َآلياَاألخرَى َالمقروءة َيجب َرمتَأن. َملءََوحل ز
أنظرَالجزءَالثالثَمنََفراغات.(َمحلَأيَ<الفراغَ)

َ َمنDoc 9303ََالوثيقة َمزيد َعلى لالطالع
َالتفاصيل.

 

09َ ثيقةرقمَالَو  9إلى1ََ

َالمالحظا َت ج،َب،
 .ي

1 َ َيجب َحسب َالوثيقةَإعداده َمن َالثالث الجزء
Doc 9303َ4-2-4حسبَالفقرةََوتدوينه.َ

 

 10  رمزَالتدقيق

َ َأ، ،َجالمالحظات
 .حَ،ه

لالطالعDoc 9303ََأنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ 3
َعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

 

 13إلى11ََ 06 الجنسية



َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 15  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

 عناصرَالبيانات المواصفات عددَالرموز المراجعَوالمالحظات*

رقمَالخانةَفيَ
الجزءَالمقروءَ

 بصريا

َالجزءَالمقروءَآليا
َمواقعَالرموز

 (1)السطرَ

لالطالعDoc 9303ََأنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ 6 .ه،َجلمالحظاتَب،َا
 علىَمزيدَمنَالتفاصيل.

07َ تاريخَالميالد  19إلى14ََ

َالثالثَمنَالوثيقةَ 1 .بةَالمالحظ َالجزء َحدده يجبَحسابهَحسبما
Doc 9303َ4-2-4حسبَالفقرةََوتدوينه. 

 20  رمزَالتدقيق

َالمالحظا َت ،َجأ،
 .وَ،ه

1 Fََ،َأنثى=Mََذكر=َ
 =َغيرَمحددَ<

 21 05 الجنس

لالطالعDoc 9303ََأنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ 6 ه.ب،ََناتالمالحظ
 علىَمزيدَمنَالتفاصيل.

َتاريخَانتهاءَالسريان  27إلى22ََ 10

َ 1 ةَب.المالحظ َالوثيقةََإعدادهيجب َمن َالثالث َالجزء حسب
Doc 9303َ4-2-4حسبَالفقرةََوتدوينه. 

 28  رقمَالتدقيق

َب، َأ، ج،ََالمالحظات
 ،َي.هد،َ

7 َ َملالستعمال َويجب َاإلصدار. َمنظمة َأو ءَدولة
َالمستعملةَبرموزَملءَ َاتالفراغمواقعَالرموزَغير

(>َ )َ َالموضوع َحتى َالحاجة35َوتكرارها .َحسب
لالطالعDoc 9303ََأنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ

 علىَمزيدَمنَالتفاصيل.

َبياناتَ عناصر
 اختياريةَ

 29-35 

َ 1 بَةالمالحظ َالمركب َالتدقيق َرقم َبياناتَللتحقق َعناصر من
َالسطرَالسفليَالمقروءَآليا.

َ َالوثيقةََإعدادهيجب َمن َالثالث َالجزء حسب
Doc 9303َ4-2-4حسبَالفقرةََوتدوينه. 

 36  رقمَالتدقيقَالمركب

َ.2َ-2-4و1َ-1-4َتين*َمالحظاتَبخصوصَالفقَر
َتستعملَفقطَالرموزZَإلىAََالرموزَاألبجديةَ)منََأ( (.َيجوزَإدراجَالرموزَالوطنيةَفيَالجزءَالمقروءَبصريا.َوفيَالجزءَالمقروءَآليا

َ.Doc 9303الجزءَالثالثَمنَالوثيقةَالمحددةَفيَ
ََب( َ)من 0ََالرموزَالرقمية َتستعم9إلى َآليا َالمقروء َوفيَالجزء َالمقروءَبصريا. َالجزء َفي َإضافيا َالوطنية َإدراجَالرموز َيجوز َفقطَ(. ل

َ.Doc 9303الجزءَالثالثَمنَالوثيقةَعلىَالنحوَالمحددَفي9َََ–0َاألرقامَ
الجزءَيجوزَإدراجَعالماتَالتنقيطَفيَالجزءَالمقروءَبصريا.َوفيَالجزءَالمقروءَآلياَيجوزَفقطَاستعمالَرمزَملءَالفراغَالمحددَفيََج(

َ.Doc 9303الثالثَمنَالوثيقةَ
َ.VIاالختياريةَفيَالجزءََيجوزَأنَتظهرَعناصرَالبياناتَد(
ََاسمَالخانةَغيرَمطبوعَعلىَالوثيقة.َ(ه

ََ
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يَالجزءَالمقروءَآلياَفيَهذهَالخانةَفَ(>)َ،َيجبَاستعمالَرمزَملءَالفراغتحديدَالجنسعندماَالَترغبَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَفيََو(
َفيَهذهَالخانةَفيَالجزءَالمقروءَبصريا.Xَو

َهوَخيارَلدولةَأوَمنظمةَاإلصدار.استعمالَاسمَلتعريفَخانةََز(
فيَحالةَوثيقةَصادرةَعنَمنظمةَاألممَالمتحدة،َأوَإحدىَوكاالتهاَالمتخصصة،َإلىَموظفَمحدد،َيستعملَرمزَالمنظمةَالمالئمَبدالََح(

َ.Doc 9303الجزءَالثالثَمنَالوثيقةَعنَالجنسية.َانظرَ
َويجبَحسابَالمساحاتَالفارغةَبينَالكلماتَحتىَالعددَاألقصىَللحروفَالمسموحَبهَفيَالمجال.َتدرجَمساحةَ)مساحات(َفارغة.َط(
َكانتَالوثيقةَتحتويَعلىَأكثرَمنََي( َإالَأنهَإذا َمتغيرا، َالرموزَفيَالجزءَالمقروءَبصريا رموز،َيجبَعرضَالرموز9ََقدَيكونَعدد

.َويجبَأنَيليهاَرمزَلملءَالفراغَبدالَعنَرقمَتدقيقَلبيانَرقم9َإلى1ََوزَمنَالتسعةَالرئيسيةَفيَالجزءَالمقروءَآلياَفيَمواقعَالرم
إلى29ََمختصر.َويجبَعرضَالرموزَالمتبقيةَلرقمَالوثيقةَفيَبدايةَالخانةَالمخصصةَلعناصرَالبياناتَاالختياريةَ)مواقعَالرموزَمنَ

َاغ.منَالسطرَالسفليَالمقروءَآليا(َيليهاَرقمَتدقيقَورمزَلملءَالفَر35َ
المعاينةََاَفيَمجموعةَحروفَلسهولةَالتعرفَعليهَرتوتاريخياَفإنَهذهَالحروفَالثالثةَاختي.IَأوCََأوAََيجبَأنَيكونَالرمزَاألولََك(

َاستعمالَوعن،VََالحرفَاستعمالَعنَاالمتناعمعَالرمزَالثانيَلتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارََويجبَأنَيرجعOCR-Bَالبصريةََ
َ.AَالحرفَبعدCََالحرف

َيجبَأنَيكونَاسمَالخانةَمطبوعاَعلىَالوثيقة.َل(

 اختصار االسم في الجزء المقروء آليا     4-2-3
.َوإذاَكانَآلياالمقروءََءفيَالجزءَالمقروءَبصرياَوالجَزَالوثيقةَالقواعدَاألساسيةَلكتابةَاسمَحاملDoc 9303َالوثيقةَالجزءَالثالثَمنَفيَتردَ

،َفمنَالضروريَاختصارَاالسم.2َالحجمَوثيقةَالسفرَمنَأكثرَمماَيتوافرَفيَخانةَاالسمَمنَالجزءَالمقروءَآلياَمنَاالسمَيحتويَعلىَرموزَ
َاإلصدار.أوَمنظمةَوتوفرَاألساليبَالتاليةَعدداَمنَالخياراتَالمتاحةَالستعمالهاَحسبَتقديرَدولةَ

َمختصرالالمعرفَالثانويََ—األسماءَالمختصرة4-2-3-1ََ
َاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَإلىَاألحرفَاألولية:تمََأ(

Nilavadhanananda Chayapa Dejthamrong Krasuangََاالسم:ََ
NILAVADHANANANDA, CHAYAPA DEJTHAMRONG KRASUANGََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTONILAVADHANANANDA<<CHAYAPA<DEJ<Kََالمقروءَآلياَ)السطرَالعلوي(:َالجزءَ

َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسم:ََب(
Nilavadhanananda Arnpol Petch Charonguangََاالسم:ََ
NILAVADHANANANDA, ARNPOL PETCH CHARONGUANGََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTONILAVADHANANANDA<<ARN<PET<CHAROََالمقروءَآلياَ)السطرَالعلوي(:َالجزءَ

ََ



َالمواصفاتَالفنيةَالفريدةََالجزءَالسادسَ
2منَالمقاسَ 17  (MRTDs) آلياَثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةََوَ  

 

 

َتمَاختصارَالمعرفَالرئيسيَ—َاألسماءَالمختصرة4-2-3-2َ
َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَإلىَاألحرفَاألولية:ََأ(

Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnamboolََاالسم:ََ
BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTOBENNELONG<WOOLOOMOOLOO<W<W<<D<Pََآلياَ)السطرَالعلوي(:المقروءََالجزءَ

َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسم:ََب(
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnamboolََاالسم:ََ
BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTOBENNELONG<WOOLOOM<WAR<WARN<<D<Pََالمقروءَآلياَ)السطرَالعلوي(:َزءالجَ

َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَإلىَعددَثابتَمنَالرموز:َج(
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnamboolََاالسم:ََ
BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTOBENNEL<WOOLO<WARRA<WARNA<<DIN<Pََالمقروءَآلياَ)السطرَالعلوي(:ََالجزءَ

،َوالتيَتدلَعلىَاحتمالَحدوثَاختصارَنظراَتتالءمَمعَالحدَاألقصىَللمواقعَالمتاحةَداخلَالخانةَنفسهااألسماءَالتي4-2-3-3ََ
َاالسم،َوالتيَلمَيتمَاختصارهافيَالموقعَاألخيرَمنَخانةََالحرفلوجودَ

Jonathon Alec Papandropoulousََاالسم:ََ
PAPANDROPOULOUS, JONATHOON ALECََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTOPAPANDROPOULOUS<<JONATHOON<ALECََالمقروءَآلياَ)السطرَالعلوي(:ََالجزءَ

هذه،َفإنَهذا2ََالحجمَوثيقةَالسفرَمنَمنَالسطرَالسفليَالمقروءَآلياَمن36ََعلىَالرغمَمنَوجودَحرفَأبجديَفيَالموقعََ—مالحظةَ
َاالسمَلمَيتمَاختصارهَإالَأنهَيجبَافتراضَأنهَقدَاختصر.

َتتضمنَمكوناتَمتعددةاألسماءَالتي4-2-3-4ََ
Martin Van Der Muellenََاالسم:ََ
VAN DER MUELLEN, MARTINََروءَبصريا:الجزءَالمقَ
َ>>>>>>>>I<UTOVAN<DER<MUELLEN<<MARTINََ(:العلوَيَالسطر)َآلياَالمقروءَالجزءَ
Huda Muhammad Jawad Al-Basriََاالسم:ََ
AL-BASRI, HUDA MUHAMMAD JAWADََالجزءَالمقروءَبصريا:َ

َ>>UTOAL<BASRI<<HUDA<MUHAMMAD<JAWAD>ََ(:العلوَيَالسطر)َآلياَالمقروءَالجزءََ
Jose Ramon Vilarchao Fernandezََاالسم:ََ
VILARCHAO FERNANDEZ, JOSE RAMONََالجزءَالمقروءَبصريا:َ
I<UTOVILARCHAO<FERNANDEZ<<JOSE<RAMONََالمقروءَآلياَ)السطرَالعلوي(:ََالجزءَ

َبدونَمعّرفَثانوَي4-2-3-5َ
Arkfreithََاالسم:ََ
ARKFREITHََالمقروءَبصريا:الجزءََ
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َ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>I<UTOARKFREITHََ(:العلوَيَالسطر)َآلياَالمقروءَالجزءََ
Satriya Sudarpaََاالسم:ََ
SATRIYA SUDARPAََالجزءَالمقروءَبصريا:َ

َ>>>>>>>>>>>>>>>>I I<UTOSATRIYA<SUDARPAََ(:العلوَيَالسطر)َآلياَالمقروءَالجزءََ

 التدقيق في الجزء المقروء آلياأرقام     4-2-4
َيتيحَهيكلَالبياناتَللسطور2َالحجمَوثيقةَالسفرَمنَ.َوبالنسبةَلDoc 9303الجزءَالثالثَمنَالوثيقةَأرقامَالتدقيقَفيََإعداديردَأسلوبَ ،

 المجالَإلدراجَأربعةَأرقامَتدقيقَعلىَالنحوَالتالي.2َ-2-4الفقرةَالمقروءةَآلياَفيَ
 

َموقعَرقمَالتدقيق
 المقروءَآليا(َالسفليَمنَالجزءالسطرَ)

َالمقروءَآليا(َسفليَمنَالجزءمواقعَالرموزَ)السطرَال
 رقمَالتدقيقَ التدقيقَقميستعملَلحسابََر

 رقمَتدقيقَرقمَالوثيقةَ 1-9 10

 تاريخَالميالدرقمَتدقيقَ 14-19 20

 تاريخَانتهاءَالسريانرقمَتدقيقَ 22-27 28

َ)السطرَالسفلي(1-10َ،14-20َ،22-35َ 36
21َوالموقع13ََ-11تستثنىَالمواقعََ—مالحظةَ

 حسابَرقمَالتدقيقَالمركب.َمن)السطرَالسفلي(َ

 رقمَالتدقيقَالمركب

َ

 صاحب الوثيقةتمثيل دولة أو منظمة اإلصدار وجنسية     4-3
 في الجزء المقروء آليا والجزء المقروء بصريا

وفيَالجزءَالمقروءَ.َإلزاميَفيَالجزءَالمقروءَآلياDoc 9303َالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََالواردةَفياستعمالَالرموزَالمكونةَمنَثالثةَأحرفَ
اإلصدارَبأكمله،َويمكنَأنَتظهرَجنسيةَصاحبَالوثيقةَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَإماَبأكملهاَأوَمنظمةَبصريا،َينبغيَأنَيظهرَاسمَدولةَ

َالمواقعَفيَالجدولَالتالي.َوتحدد.َوإماَفيَشكلَرمزَمكونَمنَثالثةَحروف

َعدد
 مواقعَالرموز

َرقم
 الجزء رقمَالخانة موقعَالرموز

 

َمتغير
3 

-َ
3َ-َ5 

01َ َالجزءَالمقروءَبصريا
َالجزءَالمقروءَآليا
 )السطرَالعلوي(

 اإلصداردولةَأوَمنظمةَ

َمتغير
3 

-َ
11َ-َ13َ

 

َالجزءَالمقروءَبصريا 06
َالجزءَالمقروءَآليا

 (السفلي)السطرَ

 الوثيقةجنسيةَصاحبَ

 (معياري المراجع )    -5
ISO/IEC 7810  ISO/IEC 7810:2019, Identification cards — Physical characteristics 

ISO 1073-2 ISO 1073-2:1976 — Alphanumeric character sets for optical recognition — Part 2: Character set OCR-B — 
Shapes and dimensions of the printed image 

—  —  —  —  —  —  —  — 



 
 
 
 
 

App A-1 

 المرفق )أ( بالجزء السادس
 أضيفت إليها البيانات الشخصية 2 الحجممن  اآلي ةة على وثيقة سفر رسمية مقروءأمثل

 )إعالمي(

  2الحجم الرسمية المقروءة آليا من  السفروثيقة طريقة العرض التقليدية ل  :1-)أ(الشكل 

 ختياريةليستوعب بصمة اإلصبع اال IIطريقة العرض المرنة التي يتسع فيها الجزء   :2-)أ(الشكل 
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 App A-2 وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

 

 ، بما يجعل التوقيع فوق الصورةVمع الجزء  IVطريقة العرض المرنة التي يتداخل فيها الجزء   :3-)أ(الشكل 

 ، الصورة. Vإلى اليسار ليتداخل مع الجزء   IIالعرض المرنة التي يمتد فيها الجزء طريقة  :4-)أ(الشكل 
 من أجل استيعاب رقم الوثيقة Iإلى أعلى إلى الجانب األيمن من الجزء  IIIوتم تمديد الجزء 

َ
َ

—ََ—ََ—ََ—ََ—ََ—ََ—ََ—

UTOPIA
ERIKSSON

12 AUG/AOUT 74ANNA MARIA UTO

 F/F

D23145890 15 APR/AVR 12

I<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<<

D231458907UTO7408122F1204159<<<<<<<6

Anna Maria Eriksson

UTOPIA

12 AUG/AOUT 74

ANNA MARIA

UTO

 F/F

D23145890

15 APR/AVR 12

I<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<<

D231458907UTO7408122F1204159<<<<<<<6

Anna Maria Eriksson

ERIKSSON



 
 
 
 
 

App B-1 

 السادس جزءبال( بالمرفق )
 الرسمية المقروءة آليا بنية الجزء المقروء آليا من وثيقة السفر

 (إعالمي) 2الحجم من 

 2الحجم بنية بيانات الجزء المقروء آليا في وثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من     1-)ب(الشكل 
َ.Doc 9303الوثيقةَالجزءَالثالثَمنَمنَثالثةَحروفَفيَالمكونةَالرموزََتردََ—مالحظةََ

َ—انتهىََ—
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