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 التعديالت
 

ويمكن االطالع على الكتالوج  .نتجات والخدماتلما كتالوجتعلن التعديالت في مالحق 
والجدول أدناه مخصص لتسجيل . www.icao.intعلى اإلنترنت  اإليكاوومالحقه في موقع 
 مثل هذه التعديالت.

 سجل التعديالت والتصويبات

 التصويبات  التعديالت
 بواسطة دخلأ التاريخ الرقم  بواسطة دخلأ التاريخ الرقم

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 

يتضمن التعبير عن  ليس في التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وال في طريقة عرض مادته ما
إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي يكاو بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إلأي رأي كان ل

 منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
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 المجال    -1
 قراءتها مقترنة بما يلي: جبوي TD1من المقاس آليًا مواصفات خاصة بوثائق السفر الرسمية المقروءة  ،5، الجزء Doc 9303تحدد الوثيقة 
 المقدمة الجزء ا 
 آليا وثائق السفر المقروءةالمواصفات الفنية ألمن تصميم وتصنيع وإصدار   2الجزء 
 المواصفات الفنية المشتركة بين جميع وثائق السفر المقروءة آليا  3الجزء 

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

االلكترونية على مواصفات إضافية تنص على تبادل البيانات العالمي للبيانات  Doc 9303من الوثيقة  12إلى  9يجوز العثور في األجزاء من 
 ووثائق السفر الرسمية االلكترونية المقروءة آليًا.آليًا في جوازات السفر االلكترونية المقروءة 

 1من الحجم آليًا  ةالمقروء وثيقة السفر الرسميةمقاييس     -2

 المقاييس االسمية    2-1

 : ID-1 بالنسبة للبطاقة من نوع ISO/IEC 7810: 2019يجب أن تكون المقاييس االسمية تلك المحددة في القاعدة 

 للعرض (بوصة 2.125ملم ) 53.98×  بوصة( للعرض 3.370) ملم 85.60

 للحوافحدود التفاوت المسموح بها     2-2
نه ليان على النحو الذي يبيّ يجب أن تكون حواف الوثيقة بعد اإلعداد النهائي داخل المساحة التي يحيط بها المستطيالن المتراكزان التا

 .1 الشكل
 بوصة( 3.34× بوصة  2.10ملم ) 84.85× ملم  53.25المستطيل الداخلي 
 بوصة( 3.40× بوصة  2.16ملم ) 86.35× ملم  54.75المستطيل الخارجي 

المنتهي إعدادها مقاييس المستطيل الخارجي، ويشمل ذلك أي إعداد نهائي )مثل  1ال يجب في أي حال أن تتجاوز مقاييس وثيقة السفر 
 لحواف المصفحة(.ا

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  1لوثيقة السفر مقاييس صفحة البيانات     1الشكل 

Inner 



 
المقروءة آلياً  وثائق السفر  2 

 

 هوامش ال    2-3

بوصة( على  0.08ملم ) 2.0.  ويجب ترك هامش خالي من البيانات بمقياس 1تشير مواصفات المقاييس إلى الحدود الخارجية لوثيقة السفر 
 . 2أنظر الشكل  طول كل حافة خارجية، باستثناء جزء الترويسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1من الحجم آليًا حدود التفاوت المسموح بها للحواف والمقاييس اإلسمية لوثائق السفر الرسمية المقروءة     — 2الشكل 

 مك س  ال    2-4
 يحب أن يكون السمك، بما في ذلك أي تحضير نهائي )مثل التصفيح( كما يلي:

 الحد األدنى: 
 بوصة(. 0.01ملم ) 0.25

 :الحد األقصى 
 بوصة(. 0.05ملم ) 1.25

 بوصة(.  0.004ملم ) 0.10على آليًا يجب أال يزيد االختالف في سمك المساحة داخل الجزء المقروء 
.  وهذا ID 1للبطاقة من الحجم  ISO/IEC 7810 تختلف االحتماالت المحددة أعاله عن تلك المحددة في القاعدة —مالحظة 

تنتج أصال باستخدام أساليب بطاقة الجيب داخل كبسولة غير القادرة على تحقيق  1ألسباب تاريخية، إذ كانت بطاقات وثيقة السفر 
. وقد ال تزال تنتج بعض البطاقات باستخدام هذه التقنيات وغيرها حيث أن عملية إضافة  ISO/IEC 7810االحتماالت المسموح بها للقاعدة 

.  غير أنه، حيثما يكون ذلك ممكنا، ينبغي أن تكون ISO/IEC 7810ت الشخصية تجعل من غير العملي تحقيق احتماالت القاعدة البيانا
 . ISO/IEC 7810المقاييس واالحتماالت متوافقة مع القاعدة 

85.6 +/- 0.75 (3.37 +/- 0.03)
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R 3.18 +/- 0.30 (0.125 +/- 0.012)
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ممارسة االيزو في الترقيم العشري المستخدم في هذه المواصفات يتوافق مع ممارسة االيكاو.  وتتمثل  —مالحظة عامة 
 استخدام نقطة عشرية ).( في المقاييس اإلمبراطورية وفاصلة )،( في المقاييس المترية.

 1من الحجم آليًا وثيقة السفر المقروءة الشكل العام لصفحة البيانات في     -3
)التشغيل البيني آليًا من الوسائل البصرية والقروءة شكاًل عامًا موحدًا لتسهيل قراءة البيانات عالميًا بكل آليًا تتبع وثيقة السفر المقروءة 

 العالمي(.

 1من الحجم آليًا أجزاء وثيقة السفر المقروءة     3-1
للوفاء بمختلف متطلبات قوانين الدول وأساليبها المتبعة وتحقيق أكبر قدر من التوحيد القياسي في هذه المتطلبات المتشعبة، تقسم صفحة 

إلى  I. وتشكل األجزاء من 2-1-3و 1-1-3على النحو الوارد بالقائمة في الفقرتين إلى سبعة آليًا  ةالمقروء سفر الرسميةوثيقة الالبيانات في 
VI  الجزء المقروء بصريًا. والجزءVII .هو الجزء المقروء آليًا 

 . 3-3إلى  2-3يرد وصف مواقع األجزاء ومحتوياتها ومواصفات أبعادها أدناه في القسمين من 

 1وثيقة السفر وجه     3-1-1
 رأس الصفحة اإللزامي  Iالجزء 
 عناصر البيانات الشخصية اإللزامية واالختيارية  IIالجزء 
 عناصر بيانات الوثيقة اإللزامية واالختيارية  IIIالجزء 
 ة أو عالمته المعتادة اإللزامية التوقيع اإللزامي لصاحب الوثيق IVالجزء 
 اإللزامية لتحديد الهويةالسمة  Vالجزء 
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 1من الحجم آليًا المقاييس اإلسمية ألجزاء وجه وثائق السفر الرسمية المقروءة     — 3الشكل 

 1وثيقة السفر ظهر     3-1-2
 عناصر البيانات االختيارية VIالجزء 
 (MRZ)آليًا المقروء اإللزامي الجزء  VIIالجزء 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1من الحجم آليًا وثائق السفر الرسمية المقروءة  ظهرالمقاييس اإلسمية ألجزاء     — 4الشكل 
 

 محتويات األجزاء واستعمالها    3-2
 ستوصف أدناه عناصر البيانات التي ُتدرج في األجزاء وإعداد األجزاء والمبادئ التوجيهية للشكل العام القياسي لألجزاء.

. أما 1قة السفر يوثعلى عناصر إلزامية تمثل الحد األدنى من متطلبات صفحة البيانـات في  VII، والجزء Vإلى  Iتشتمل األجزاء من 
اإلصدار، وتتيح تقديم بيانات إضافية حسب  ات، فتشتمل على مختلف مقتضيات دول أو منظمVIو  IIIو  IIالعناصر االختيارية في األجزاء 

Max 37.0 (1.46)
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85.6 +/- 0.75 (3.37 +/- 0.03)

Max 11.0 (0.43)

2.0 (0.08)

Max 35.0 x 45.0
(1.38 x 1.77)

2.0 (0.08)
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واألشكال من  5إلى  3 األشكال منتحقق في الوقت ذاته المستوى المرغوب من التوحيد القياسي. وترد في اختيار دولة أو منظمة اإلصدار، و 
بحيث تفي بالمرونة التي ترغب فيها دول  Vإلى  Iاألجزاء من في  المحددةمواقع األجـزاء والتسلسل القياسي الموحد لعناصر البيانات  9إلى  7
 .أضيفت إليها البيانات الشخصية 1سفر  يقةوثأمثلة )أ( المرفق ب 4-)أ(إلى  1-)أ(كال من األش نظمات اإلصدار.  وترد فيم وأ

 1من الحجم آليًا تسلسل عناصر البيانات على وجه وثيقة سفر رسمية مقروءة     — 5الشكل 

 األجزاء اإللزامية    3-2-1
يجب أن تظهر عناصر البيانات في تسلسل  أو منظمة اإلصدار والوثيقة.دولة آليًا في واجهة وثيقة السفر الرسمية المقروءة  Iيّعرف الجزء 

على خانة يجوز فيها أن تدرج عناصر البيانات االختيارية. ويجب أن تستخدم  IIIو IIين أيحتوي كل من الجز  .IIIو IIين أقياسي في الجز 
للتفاصيل المتصلة بالوثيقة.  وعندما ال  IIIة االختيارية في الجزء لعناصر البيانات الشخصية وأن تستخدم الخان IIالخانة االختيارية في الجزء 

، فال حاجة لحجز مساحة لهما على وثيقة السفر الرسمية المقروءة IIIو IIين أَتستخِدم دولة أو منظمة اإلصدار الخانتين االختياريتين في الجز 
 .1من الحجم آليًا 

ويجب أن تقرر دولة أو منظمة اإلصدار مدى قبول العالمة  أو عالمته المعتادة. الوثيقةعلى توقيع صاحب  IVيجب أن يحتوي الجزء 
 .الوثيقةالمعتادة لصاحب 

على سمة )سمات( تحديد الهوية الشخصية التي يجب أن تشمل الصورة الفوتوغرافية لصاحب الوثيقة بمفرده.   Vيجب أن يحتوي الجزء 
 IVوتوقيع صاحب الوثيقة أو عالمته المعتادة في الجزء  IIويجوز، حسب تقدير دولة أو منظمة اإلصدار، أن تتداخل خانات االسم في الجزء 

 التعرف على البيانات في أي من األجزاء الثالثة. ، بشرط أال يحول ذلك دون Vمع الجزء 
، حسبما يرد 1من الحجم آليًا هو على طول الحافة اليسرى من الجانب األمامي لوثيقة السفر المقروءة  الوثيقةالموقع القياسي لصورة صاحب 

 . 3ورسمه البياني في الشكل  3-3وصفه في القسم 
عن  1لوثيقة السفر من الحجم آليًا ها الخاص أو ألغراضها الثنائية، زيادة سعة البيانات المقروءة عندما تختار دولة أو منظمة إصدار، لغرض

بحيث تتطابق حافتها اليمنى مع الحافة  (V)الجزء  الوثيقةطريق استخدام دائرة متكاملة تالمسية، يجب أن يعاد تحديد موقع صورة صاحب 
بدورها لجعل حافتها اليسرى متطابقة مع الحافة اليسرى  IVو  IIIو  IIويعاد تحديد مواقع األجزاء . 1اليمنى للوجه األمامي للوثيقة من الحجم 

، ولكن مع ضبطها لتوائم إعادة تحديد موقع 3-3مماثلة لتلك المعرفة في القسم  IVإلى  II. ومواصفات األجزاء من 1لوجه الوثيقة من الحجم 
 .ISO/IEC 7816-2حة على مواضع تالمس الدائرة المتكاملة حسبما عّرفها الصورة إلى اليمين ولتفادي احتواء المسا

 ، دليل عناصر البيانات للجزء المقروء بصريًا.1-1-1-4، القسم V/13ترد مقاييس الصورة في الخانة 
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اءمة البيانات المطلوبة، تدرج ، لمو 1على البيانات المقروءة آليًا. وبسبب الحجم األصغر لوثيقة السفر من الحجم  VIIيجب أن يحتوي الجزء 
آليًا مواصفات تفصيلية للجزء المقروء  VIIمن الجزء  2-4في الجزء المقروء آليًا. وُتعطى في القسم آليًا ثالثة سطور من البيانات المقروءة 

لكي تقع سطور البيانات آليًا المعّرف لجميع وثائق السفر المقروءة آليًا يتوافق ارتفاعها مع الجزء المقروء  1من وثيقة السفر من الحجم 
 .Doc 9303-3داخل جزء القراءة الفعلية المحدد في الوثيقة آليًا المقروءة 

، 1الحجم بحجم وثيقة سفر من آليًا . وبالنسبة لوثيقة سفر رسمية مقروءة VIIفي الجزء آليًا يجب أن ُتبّين جميع عناصر بيانات الجزء المقروء 
 وموقعها كما هو مبّين أدناه. 2-2-4فهذه ُمعّرفة في القسم 

 الجزء المقروء آلياً  VIIوضع ومقاييس الجزء     — 6الشكل 

 جزء البيانات االختيارية    3-2-2
، الذي يظهر خلف وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليًا، هو جزء للبيانات االختيارية لالستخدام حسب تقدير دولة أو منظمة اإلصدار. VIالجزء 

 دائمًا بغض النظر عما إذا كان مستخدمًا أم ال. VIوسيظهر الجزء 

 رقم االطالع على البطاقة    3-2-3
التي تحتوي على دائرة متكاملة ال تالمسية، قد ترغب دول أو منظمات  1من حجم وثيقة السفر ًا آليفي حالة وثائق السفر الرسمية المقروءة 

بطاقة. االصدار، حسب تقديرها، في إدراج رقم لالطالع على البطاقة على الوجه األمامي للبطاقة لتسهيل القراءة اآللية والتقاط البيانات من ال
طالع على البطاقة هو إتاحة قراءة الوجه األمامي للبطاقة واالطالع على الدائرة المتكاملة دون وعلى وجه التحديد، فإن الغرض من رقم اال
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 ،PACE V2على الوجه الخلفي. وعندما تدعم الدائرة المتكاملة فتح االتصال بكلمة سر مصّدق عليها آليًا قلب البطاقة لقراءة الجزء المقروء 
. ورقم االطالع على البطاقة وموقعه 1البطاقة على الوجه األمامي للبطاقة من حجم وثيقة السفر  يمكن إنجاز هذا بإضافة رقم لالطالع على

 محددان كما يلي.آليًا على الوجه األمامي لوثيقة السفر الرسمية المقروءة 
 لى البطاقة واشتقاقها وتنفيذها.على المزيد من المعلومات بشأن المواصفات الفنية ألرقام االطالع ع Doc 9303-11يجوز الحصول في الوثيقة 

 Vإلى  Iمرونة مقاييس األجزاء من     3-3
للوفاء بمختلف  1وثيقة السفر ضمن حدود المواصفات الشاملة لمقاييس صفحة البيانات في  Vإلى  Iيجوز تعديل حجم وشكل األجزاء من 

ة بخطوط مستقيمة وجميع زوايا التقاء الخطوط المستقيمة متطلبات دول ومنظمات اإلصدار.  غير أنه يجب أن تكون جميع األجزاء محاط
أمثلة على مرونة مقاييس وتظهر . 1وثيقة السفر درجة(.  ويوصى بعدم طباعة حدود األجزاء على صفحة البيانات في  90قائمة )أي 

 .10إلى  7األشكال من المواضع االسمية لألجزاء في 
فسيؤدي  حول البطاقة، الطباعة عليها بشكل آخر ذات حافة شفافة أو ال يمكن 1سفر ال وثيقةعندما تختار دولة أو منظمة اإلصدار إعداد 

وحدود  1وثيقة السفر ذلك إلى تقليل المساحة المتاحة لتسجيل البيانات داخل األجزاء. ويجب قياس األبعاد الكاملة لصفحة البيانات في 
 . آلياً  ةالمقروء وثيقة السفرحافة الخارجية لصفحة البيانات في أجزائها من الحافة الخارجية لتلك الحدود، بوصفها ال

.  ويجوز لدولة أو الوثيقة، وأن يشغل كامل عرض 1وثيقة السفر علـى طول الحافة العليا لصفحة البيانات في  Iيجب أن يكـون موقع الجـزء 
المقياس يجب أن يكون كافيا للسماح بقراءة عناصر البيانات في ، حسب الحاجة، ولكن ذلك Iمنظمة اإلصدار تغيير المقياس الرأسي للجزء 

 بوصة(. 0.43ملم ) 11.0الجزء وأال يكون أكبر من 
في الحجم لكن يجب  Vالجزء  وقد يتفاوت.  1وثيقة السفر لبحيث تكون حافته اليسرى مطابقة للحافة اليسرى  Vيجب أن يكون موضع الجزء 

 .10الشكل في  حددةأال يتجاوز المقاييس القصوى الم
طالما أن ذلك ال يؤدي إلى  Iبحيث يتداخل مع قسم من الجزء  1وثيقة السفر لرأسيا على طول الحافة اليسرى  Vيجوز تحريك موضع الجزء 

وعندما تشغل الصورة الفوتوغرافية  بيان نطاق مثل هذه الحركة. 10ويرد في الشكل  .الجزأينحجب التفاصيل الفردية الواردة في أي من 
 ملم. 2، يمكن السماح بتفاوت أفقي إضافي يصل إلى Vملم ضمن الجزء  45 ×ملم  35المطبوعة الحد األقصى من المساحة البالغة 

 . Iمطابقا للحد األسفل للجزء  IIيجب أن يكون الحد األعلى للجزء 
كما هو  1وثيقة السفر كامل عرض  II، يجوز أن يشغل الجزء 1وثيقة السفر عبر  االسم ةعندما يكون مطلوبا بصفة محددة أن تمتد خان

 وأ .  وعلى دولVمع قسم من الجزء  II. وفي حال استخدام المقياس بأكمله، سوف يتداخل الجزء 3-)أ(الشكل  المرفق )أ(، مبين في
 IIتصميمًا للجزء  10و 8ويبّين الشكالن . الجزأينمنظمات اإلصدار في تلك الحالة أن تضمن عدم حجب البيانات التي يحتوي عليها أي من 

 أقل من عرض األبعاد الكامل للوثيقة.
 IVو IIIين أحيز كاف للجز . ويجب ترك وثيقة السفرحسب تقدير الدولة أو المنظمة التي تصدر  IIيجوز تحديد موضع الحد األسفل للجزء 

وحّده األسفل  IIالجزء  9. ويبّين الشكل 1البعد األطول لوثيقة السفر تحت ذلك الحد. وال حاجة إلى أن يكون ذلك الحد مستقيما على عرض 
 المبّين يطابق المواصفات المحددة أعاله. IIعلى مستويين. والتصميم المرن للجزء 
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 فوق الصورة IIشكل عام لجزء مرن يمتد فيه الجزء  — 7الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ، التوقيع، تحت الصورةIVشكل عام لجزء مرن يكون فيه الجزء  — 8الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  تحت الصورة IIشكل عام لجزء مرن يمتد فيه الجزء  — 9الشكل 
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 Iمع قسم من الجزء  Vشكل عام بديل يبّين مرونة أن يتداخل الجزء     -10الشكل 
. 1وأن يمتد، حسب تقدير دولة أو منظمة اإلصدار، إلى الحافة اليمنى لوثيقة السفر  Vعند الحد الرأسي األيمن للجزء  IIIيجوز أن يبدأ الجزء 
 .IIIبعض الخيارات لشكل عام مرن للجزء  9إلى  7وتبّين األشكال من 

 
. وقد يتداخل الجزء 3-أو  1-أوفي األمثلة في المرفق )أ(، والشكلين  10إلى  7عاله، األشكال من في الرسوم البيانية أ  IVُيبيَّن موقع الجزء 

IV  مع الجزءV على الرغم من أن هذه ليست توصية. وفي هذه الحالة، يجب أن تضمن دول أو منظمات 3-أ، حسبما هو مبّين في الشكل ،
 .الجزأينأي من  اإلصدار عدم حجب التفاصيل الفردية التي يحتوي عليها

 1من الحجم آليًا محتويات وثيقة السفر الرسمية المقروءة     -4

 (VIإلى  Iالجزء المقروء بصريًا )األجزاء من     4-1
 في الجزء المقروء بصريًا يجب أن تكون مقروءة بوضوح.جميع البيانات 

على إرشادات بشأن الخط والحجم وتحديد المسافات بين السطور واللغات ومجموعة الحروف التي  Doc 9303-3يجوز العثور في الوثيقة 
 ُتستخدم في الجزء المقروء بصريًا.

بما  1وثيقة السفر من  إذا لم تستعمل أي خانة اختيارية أو عنصر بيانات، فيمكن نشر البيانات بصورة أكثر انتظاما في الجزء المقروء بصرياً 
 ع مقتضى ترتيب األجزاء وعناصر البيانات.يتوافق م
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 دليل عناصر البيانات    4-1-1

 دليل عناصر البيانات –الجزء المقروء بصريا     4-1-1-1
 المراجع

 والمالحظات *
العدد األقصى 
 المواصفـات لمواقع الرموز

 عناصر 
 رقم الخانة/ الجزء البيانات

الدولة أو المنظمة المسؤولة عن إصدار الوثيقة. وهي ينبغي أن اسم  متغير ، ح، طهالمالحظات أ، ج، 
 .Doc 9303-3انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من تكون مطبوعة. 

دولة أو منظمة 
 اإلصدار 

01/I 

(إلزامي)  

 I/02 الوثيقة .Doc 9303-3انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من . نوع أو اسم الوثيقة متغير ، طهالمالحظات أ، ب، ج، 
(إلزامي)  

، 10الباب الرابع، الفقرة 
 المالحظات أ، ج، ط، ل

االسم الكامل لصاحب الوثيقة، بالصورة التي حددتها دولة أو منظمة  متغير
 .Doc 9303-3انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من اإلصدار. 

 II/03/04 االسم
(إلزامي)  

، 10الباب الرابع، الفقرة 
 المالحظات أ، ج، ط، ل

العنصر الرئيسي )العناصر الرئيسية( في اسم صاحب الوثيقة بالصورة  متغير
. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها أن Doc 9303-3في الوثيقة المبينة 

يعرض بالكامل أو بذات الترتيب العنصر الرئيسي )العناصر الرئيسية( 
من اسم صاحب الوثيقة )مثال عندما يتكون من أسماء مركبة(، نظرا 

أو أساليب العمل الوطنية،  04 و/أو 03قيود حيز الخانة )الخانات( ل
فإنه يجب وضع العنصر )العناصر( األكثر أهمية )بالصورة التي 

 تحددها الدولة أو المنظمة( من المعرف الرئيسي. 

 II/03 المعرف الرئيسي
 (إلزامي)

، 10الباب الرابع، الفقرة 
 المالحظات أ، ج، ط، ل

العنصر الثانوي )العناصر الثانوية( في اسم صاحب الوثيقة، بالصورة  متغير 
. ويجب وضع العنصر )العناصر( Doc 9303-3الوثيقة  فيالمبينة 

األهم )بالصورة التي تحددها الدولة أو المنظمة( من المعرف الثانـوي 
لصاحب الوثيقة بالكامل، ليشغل المقاييس القصوى إلطار الخانة. 

لضرورة، تمثيل عناصر أخرى في صورة حروف أولى. ويمكن، عند ا
وإذا كان اسم صاحب الوثيقة ال يتكون إال من عنصر رئيسي )عناصر 
رئيسية( فإنه يجب ترك خانة البيانات هذه خالية. وللدولة أو المنظمة 

 04و 03الخيار في استعمال كامل الجزء الذي يتكون من الخانتين 
يجب وضع المعرف األولي أوال متبوعا كخانة واحدة. وفي تلك الحالة 

 بفاصلة وفراغ ثم متبوعا بالمعرف الثانوي. 

 II/04 المعرف الثانوي 
(إلزامي)  

جنس صاحب الوثيقة، ويجب أن يحدد باستعمال الحرف الواحد الذي  3 المالحظات أ، ج، و، ط، ل
يستخدم عادة في لغة الدولة أو المنظمة التي صدرت فيها الوثيقة، وإذا 

سبانية ضرورية، فيتبع اللى اإلنجليزية أو الفرنسية أو اكانت الترجمة إ
( M( لألنثى، أو حرف )Fذلك الحرف خط مائل )/( يتبعه حرف )

 ( لغير المحدد. Xللذكر، أو حرف )

 II/05 الجنس
(إلزامي)  

 II/06 الجنسية .Doc 9303-3انظر الوثيقة  لالطالع على التفاصيل 3 المالحظات أ، ح، ل 
(إلزامي)  

، 1-14الباب الرابع، الفقرة 
 المالحظات أ، ب، ج، ط، ل

منظمة اإلصدار.  تاريخ ميالد صاحب الوثيقة كما سجلته دولة أو 15
 . Doc 9303-3الوثيقة للتواريخ المجهولة، راجع 

 II/07 تاريخ الميالد
(إلزامي)  
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 المراجع
 والمالحظات *

العدد األقصى 
 المواصفـات لمواقع الرموز

 عناصر 
 رقم الخانة/ الجزء البيانات

عناصر بيانات شخصية اختيارية، مثل رقم التعريف الشخصي أو  متغير المالحظات أ، ب، ج، د، ز، ط
بصمة اإلصبع، حسب اختيار دولة أو منظمة اإلصدار. وإذا أدرجت 
بصمة إصبع في هذه الخانة، فإنه ينبغي عرضها على شكل تمثيل 

لألصل. وفي حال إدراج تاريخ، فيجب أن تتبع فيه صيغة  1:1بنسبة 
 .Doc 9303-3الوثيقة  فيالعرض المبينة 

عناصر بيانات 
 شخصية اختيارية

08/II 

عنصر اختياري في 
 جزء إلزامي

حسبما تعطيه دولة أو منظمة اإلصدار لتعريف الوثيقة بصورة فريدة.  متغير المالحظات أ، ب، ج، ط، ي
 .Doc 9303-3انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من 

 III/09 رقم الوثيقة
(إلزامي)  

، 1-14 الباب الرابع، الفقرة
 المالحظات أ، ب، ج، ط، ل

انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من تاريخ انتهاء سريان الوثيقة.  15
Doc 9303-3. 

تاريخ انتهاء 
 السريان

10/III 
(إلزامي)  

انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من عناصر بيانات اختيارية تتعلق بالوثيقة  متغير المالحظات أ، ب، ج، د، ز، ط
Doc 9303-3.  

عناصر اختيارية 
 لبيانات الوثيقة

11/III 
عنصر اختياري في 

 جزء إلزامي

انظر  التفاصيللمزيد من توقيع صاحب الوثيقة أو عالمته المعتادة.   هالمالحظة 
 .Doc 9303-3الوثيقة 

توقيـع صاحب 
الوثيقة أو عالمته 

 المعتادة

12/IV 
(إلزامي)  

يجب أن تحتوي هذه الخانة على صورة صاحب الوثيقة، ويجب    هالمالحظة 
ملم  35.0× ملم  45.0تكون الصورة الفوتوغرافية أكبر من مقاس  أال
 26.0× ملم  32.0بوصة( وال تقل عن مقاس  1.38 ×بوصة  1.77)

بوصة(.  ويجب أن يكون موقع الخانة  1.02 ×بوصة  1.26ملم )
 اختارت الدولة إال إذا 1وثيقة السفر  محاذيا للجانب األيسر منالمعنية 

 1-2-3تضمينه دائرة متكاملة مع توصيالت )انظر الفقرة  أو المنظمة
 من هذا الباب(.

لالطالع على المواصفات االضافية للصورة  Doc 9303-3أنظر الوثيقة 
 الفوتوغرافية.

 V/13 سمة التعريف 
(إلزامي)  

عناصر بيانات اختيارية إضافية حسب اختيار دولة    ز، ط·المالحظات أ، ب، ج، د،
 .Doc 9303-3انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من اإلصدار.  منظمة أو

عناصر بيانات 
 اختيارية 

14/VI 
 )اختياري(

 3-2-2-4خير من الفقرة توجد المالحظات في الجزء األ. 

 (VII( )الجزء MRZ)آليًا الجزء المقروء     4-2

 مواقع الطباعة في الجزء المقروء آليا، عناصر البيانات، البياناتموقع     4-2-1

 موقع البيانات 4-2-1-1
 .6الشكل والموقع االسمي للبيانات في آليًا .  ويحدد موقع الجزء المقروء 1وثيقة السفر  ظهرعلى آليًا يوجد الجزء المقروء 
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 عناصر البيانات 4-2-1-2
لخانات المحددة من الجزء المقروء بصريا في شكل مقروء آليا، في الجزء المقروء آليا، ابتداء بموقع يجب طبع عناصر البيانات المناظرة ل

بنية الجزء  )ب(المرفق ب 1-بالشكل الرمز في أقصى اليسار في كل خانة بالتسلسل المبين في مواصفات بنية البيانات لكل وثيقة.  ويوضح 
 المقروء آليا.

 موقع الطباعة 4-2-1-3
خطوط  6الشكل بين يبوصة( من الحافة اليسرى للوثيقة.  و  0.04 ± 0.20ملم ) 1,0 ± 5.0أن يكون موقع الحافة اليسرى ألول رمز يجب 

والموقع االسمي ألول رمز من كل سطر.  وتبين مواقع الرموز بتلك الخطوط المرجعية وبأجزاء طباعة  (OCR)الوسط المرجعية لسطور 
 .6الشكل السطور ثالثية الرموز في 

 1في صفحة البيانات لوثيقة السفر آلياً هيكل البيانات المقروءة     4-2-2

 هيكل البيانات للسطر العلوي المقروء آليا 4-2-2-1

 المواصفات عدد الرموز المراجع والمالحظات*
عناصر 
 البيانات

رقم الخانة في 
الجزء المقروء 

 بصريا

 الجزء المقروء آليا
 مواقع الرموز

 (1)السطر 

 Cأو  A حـرفمنهما يجب أن يكون الحرف األول حرفان،  2 ، كهج،  ،بالمالحظات أ، 
ب أن يكون جنوع الوثيقة المعين.  ويإلى  إلشارةل I أو

 الحرف الثاني كما هو محدد في المالحظة ك. 

 2إلى  1 02 رمز الوثيقة

الوثيقة حروف الوارد في  ةيجب استعمال الرمز من ثالث 3 ه  ،جالمالحظات أ، 
Doc 9303-3.  .)>( ويجب ملء الفراغات بالرمز 

دولة أو 
منظمة 
 اإلصدار

 5إلى  3 01

حسبما تعطيه دولة أو منظمة اإلصدار، لتعريف الوثيقة  9 .، يه ،بالمالحظات أ، 
آليًا من جميع وثائق السفر الرسمية المقروءة  بصورة فريدة

. ويجب ملء أو المنظمةاألخرى الصادرة عن الدولة 
انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من غات بالرمز )<(.الفرا 

Doc 9303-3. 

 14إلى  6 09 رقم الوثيقة

 Doc 9303-3يجب حسابه على النحو المحدد في الوثيقة  1 .ي ،ج، بالمالحظات 
 . 4-2-4ووضعه على النحو المحدد في الفقرة 

رمز 
 التدقيق

 15 

، ه ،ب، جالمالحظات أ، 
 .ي

مواقع الرموز غير  يجب ملءلالستعمال االختياري. و  15
وتكرارها حتى الموضع  ات )<(المستعملة برموز ملء الفراغ

 . حسب الحاجة 30

عناصر 
بيانات 
 اختيارية

أو 8 ، 11 
 VI  الجزء

 30إلى  16

 3-2-2-4خير من الفقرة توجد المالحظات في الجزء األ. 
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 اً المقروء آلي األوسطهيكل البيانات للسطر  4-2-2-2

 عناصر البيانات المواصفات عدد الرموز المراجع والمالحظات*
رقم الخانة في الجزء 

 المقروء بصريا

 الجزء المقروء آليا
 مواقع الرموز

 (2)السطر 

من الباب الرابع،  13الفقرة 
 ه المالحظات ب، ج، 

 6إلى  1 07 تاريخ الميالد .Doc 9303-3انظر الوثيقة  لالطالع على التفاصيل 6

 Doc 9303-3يجب حسابه على النحو المحدد في الوثيقة  1 بة المالحظ
 .4-2-4ووضعه على النحو المحدد في الفقرة 

  التدقيقرقم 
7 

 8 05 الجنس .= غير محدد <، = ذكر M= أنثى،  F 1 ، وهالمالحظات أ، ج، 

، الباب الرابع من 14الفقرة 
 هب،  ناتالمالحظ

تاريخ انتهاء  .Doc 9303-3انظر الوثيقة  لالطالع على التفاصيل 6
 السريان

 14إلى  9 10

 Doc 9303-3يجب حسابه على النحو المحدد في الوثيقة  1 ة بالمالحظ
 .4-2-4ووضعه على النحو المحدد في الفقرة 

  رقم التدقيق
15 

 18إلى  16 06   جنسيةلا .Doc 9303-3انظر الوثيقة  التفاصيللالطالع على  3 ، حهت أ، ج، المالحظا

ملء مواقع الرموز يجب الستعمال دولة أو منظمة اإلصدار. و  11 ه ،ج المالحظات أ، ب،
ع وتكرارها حتى الموض( <) اتز ملء الفراغة برمو لغير المستعم

انظر الوثيقة  التفاصيللمزيد من حسب الحاجة.  29
Doc 9303-3. 

بيانات  عناصر
 اختيارية

 29إلى  VI 19  أو الجزء 11 ,8 

من الباب  15والفقرة  8
 بة المالحظالرابع، 

ت السطرين للتحقق من عنصر بيانا المرّكـــــبق ـــرقم التدقي 1
يجب حسابه على النحو المحدد و  يا.لين آالعلوي واألوسط المقرأ

ووضعه على النحو المحدد في الفقرة  Doc 9303-3في الوثيقة 
4-2-4. 

رقم التدقيق 
 المرّكب

  30 

 3-2-2-4خير من الفقرة توجد المالحظات في الجزء األ. 
 

 اً المقروء آلي السفليهيكل البيانات للسطر  4-2-2-3

 عناصر البيانات المواصفات عدد الرموز المراجع والمالحظات*

رقم الخانة في 
الجزء المقروء 

 بصريا

 الجزء المقروء آليا
 مواقع الرموز

 (3)السطر 

 30 ه المالحظات أ، ج، 
 المعرف الرئيسي)

 
 

المعرف الثانوي 
 (ورموز ملء الفراغ

يتكون االسم من معرفين رئيسي وثانوي يجب فصلهما برمزين 
 لملء الفراغ )<<(. 

 
 

ويجب فصل العناصر المكونة للمعرفين الرئيسي أو الثانوي 
 برمز واحد لملء الفراغ )<(. 

 
عندما يتكون اسم حامل الوثيقة من جزء واحد فقط يجب 

  30إلى  1 03و 04 االسم 
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 عناصر البيانات المواصفات عدد الرموز المراجع والمالحظات*

رقم الخانة في 
الجزء المقروء 

 بصريا

 الجزء المقروء آليا
 مواقع الرموز

 (3)السطر 

في الجزء المخصص للمعرف الرئيسي واستخدام عالمة  إدراجه
 )<( الستكمال أماكن الحروف المتبقية في الجزء المقروء آليا.

 .Doc 9303-3انظر الوثيقة  صيلالتفالمزيد من 

لمزيد من  ال يسمح بتمثيل التنقيط في الجزء المقروء آليا.   
 التفاصيل بشأن الفاصالت العليا والواصالت والفاصالت الخ،

 .Doc 9303-3انظر الوثيقة 

التنقيط ضمن 
 االسم

    

األلقاب التي  .Doc 9303-3انظر الوثيقة  لالطالع على التفاصيل   
تسبق أو تلحق 

 باألسماء 

    

كانت جميع عناصر المعرفين الرئيسي والثانوي ورمـوز  إذا   
الفصل المطلوبة )عالمات ملء الفراغ( ال يتجاوز مجموعها 

جميع عناصر االسم في الجـزء  إدراجيجب فإنه رمزا،  30
ويجب ملء جميع مواقع الرموز غير المستعملة آليًا المقروء 

لزم  إذا 30بعالمات ملء الفراغ )<( مع تكرارها حتى الموقع 
 األمر.

عالمة ملء 
 الفراغ

    

  هج، أ،  تالمالحظا
 3-2-4و

تجاوز عدد رموز المعرفين الرئيسي والثانوي وعالمات  إذا 
الفصل )عالمات ملء الفراغ( عدد مواقع الرموز المتاحة 

 (، فإنه يجب اختصارها على النحو التالي:30لألسماء )أي 
رموز من عنصر أو أكثر من المعرف الرئيسي  إلغاءيجب 

 إدخال باإلمكانحتى تخلو ثالثة مواقع من الرموز، ويصبح 
عالمتي ملء الفراغ )>>( والحرف األول من العنصر األول 
في المعرف الثاني. ويجب أن يكون الرمز األخير )الموقع 

(. ويدل ذلك على احتمال Zإلى  A( رمزا أبجديا )من 30
 حدوث اختصار. 

مزيد من االختصار للمعرف الرئيسي للسماح  إجراءيمكن 
نتهي حقل االسم رموز المعرف الثانوي، شريطة أن ي بإدراج

(. ويدل ذلك على احتمال حدوث 30برمز أبجدي )الموقع 
 اختصار. 

   اختصار االسم

  
عندما يتكون االسم من معرف رئيسي فقط يتعدى عدد 

، فيجب حذف رمز واحد أو 30، أي سمالمواقع المتوفرة لال
أكثر من عناصر االسم حتى يصبح آخر رمز من الحروف 

 األبجدية.

   

  .2-2-4و  1-1-4الفقرتين * مالحظات بخصوص 
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تستعمل آليًا . وفي الجزء المقروء . يجوز إدراج الرموز الوطنية في الجزء المقروء بصرياً (zإلى  aو)من  (Zإلى  Aالرموز األبجدية )من  أ(
 .Doc 9303-3 الوثيقة فقط الرموز المحددة في

تستعمل فقط آليًا . وفي الجزء المقروء الرموز الوطنية إضافيا في الجزء المقروء بصرياً (. يجوز إدراج 9إلى  0الرموز الرقمية )من  ب(
 .Doc 9303-3الوثيقة على النحو المحدد في  9 – 0األرقام 

الوثيقة  فييجوز فقط استعمال رمز ملء الفراغ المحدد في آليًا يجوز إدراج عالمات التنقيط في الجزء المقروء بصريا. وفي الجزء المقروء  ج(
Doc 9303-3. 

 .VIيجوز أن تظهر عناصر البيانات االختيارية في الجزء  د(
 اسم الخانة غير مطبوع على الوثيقة.  (ه
آليًا في هذه الخانة في الجزء المقروء  (>)يجب استعمال رمز ملء الفراغ تعريف الجنس، عندما ال ترغب دولة أو منظمة اإلصدار في  و(

 .في هذه الخانة في الجزء المقروء بصرياً  Xو
 استعمال اسم لتعريف خانة هو خيار لدولة أو منظمة اإلصدار. ز(
في حالة وثيقة صادرة عن منظمة األمم المتحدة، أو إحدى وكاالتها المتخصصة، إلى موظف محدد، يستعمل رمز المنظمة المالئم بدال  ح(

 .Doc 9303-3الوثيقة عن الجنسية. انظر 
 ُتحسب المساحات الفارغة بين الكلمات حتى العدد األقصى من الرموز المسموح به في الخانة. ط(
رموز، يجب عرض الرموز  9قد يكون عدد الرموز في الجزء المقروء بصريا متغيرا، إال أنه إذا كانت الوثيقة تحتوي على أكثر من  ي(

. ويجب أن يليها رمز لملء الفراغ بدال عن رقم تدقيق لبيان رقم 14إلى  6لرموز من في مواقع اآليًا التسعة الرئيسية في الجزء المقروء 
إلى  16مختصر. ويجب عرض الرموز المتبقية لرقم الوثيقة في بداية الخانة المخصصة لعناصر البيانات االختيارية )مواقع الرموز من 

 الفراغ.من السطر العلوي المقروء آليا( يليها رقم تدقيق ورمز لملء  30
ختيرت هذه الرموز الثالثة لسهولة التعّرف عليها في مجموعة رموز بنط الطباعة وتاريخيًا ا .Iأو  Cأو  Aيجب أن يكون الرمز األول  ك(

، Vيجب عدم استعمال ( 1ويرجع الرمز الثاني لتقدير دولة أو منظمة اإلصدار باستثناء أنه  (OCR-Bالمحدد للقراءة بالمسح الضوئي )
 إال في شهادة عضو الطاقم. ( AC)أي  Aبعد  Cيجب عدم استعمال ( 3( وA1)أي  Aبعد  1يجب عدم استعمال ( 2و

 يجب أن يكون اسم الخانة مطبوعا على الوثيقة. ل(

 في الجزء المقروء آلياسم اال اختصار    4-2-3
. وإذا كان االسم Doc 9303-3االيكاو وثيقة في آليًا جزء المقروء والترد القواعد األساسية لكتابة اسم حامل الوثيقة في الجزء المقروء بصريا 

، فمن الضروري اختصار االسم. وتوفر األساليب 1من وثيقة السفر آليًا يحتوي على رموز أكثر مما يتوافر في خانة االسم من الجزء المقروء 
 اإلصدار. أو منظمةالتالية عددا من الخيارات المتاحة الستعمالها حسب تقدير دولة 

 تم اختصار المعرف الثانوي  —األسماء المختصرة     4-2-3-1
 تم اختصار واحد أو أكثر من مكونات االسم إلى األحرف األولية: أ(

 Nilavadhanananda Chayapa Dejthamrong Krasuang االسم: 
 NILAVADHANANANDA, CHAYAPA DEJTHAMRONG KRASUANG الجزء المقروء بصريا:

 NILAVADHANANANDA<<CHAYAPA<DE<K )السطر السفلي(:آليًا الجزء المقروء 
 تم اختصار واحد أو أكثر من مكونات االسم:  ب(

 Nilavadhanananda Arnpol Petch Charonguang االسم: 
 NILAVADHANANANDA, ARNPOL PETCH CHARONGUANG الجزء المقروء بصريا:
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 NILAVADHANANANDA<<ARNPOL<PE<CH لي(:)السطر السفآليًا الجزء المقروء 
 تم اختصار المعرف الرئيسي —األسماء المختصرة  4-2-3-2
 تم اختصار واحد أو أكثر من مكونات االسم إلى األحرف األولية:  أ(

 Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool االسم: 
 BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOالجزء المقروء بصريا:

 BENNELONG<WOOLOOMOOLOO<W<W<<DI )السطر السفلي(:آليًا الجزء المقروء 
 تم اختصار واحد أو أكثر من مكونات االسم:  ب(

 Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool االسم: 
 BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOالجزء المقروء بصريا:

 BENNELONG<WOOLOOM<WA<WARN<<D<P )السطر السفلي(:آليًا الجزء المقروء 
 تم اختصار واحد أو أكثر من مكونات االسم إلى عدد ثابت من الرموز: ج(

 Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool االسم: 
 .DINGO POTOROO BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOLالجزء المقروء بصريا:

 BENNE<WOOLO<WARRA<WARNA<<DIN<P )السطر السفلي(: آليًا المقروء  الجزء

 نظراً  ، والتي تدل على احتمال حدوث اختصارفي أقصى عدد من المواقع المتاحة داخل خانة االسم األسماء التي تنطبق 4-2-3-3
 في الموقع األخير من خانة االسم، والتي لم يتم اختصارها حرف لوجود

 Jonathon Alec Papandropoulous االسم: 
 PAPANDROPOULOUS, JONATHON ALEC الجزء المقروء بصريا:

 PAPANDROPOULOUS<<JONATHON<ALEC )السطر السفلي(: آليًا الجزء المقروء 
هذه، فإن هذا  1من وثيقة السفر آليًا من السطر السفلي المقروء  30على الرغم من وجود حرف أبجدي في الموقع  —مالحظة 

 اختصاره إال أنه يجب افتراض أنه قد اختصر.االسم لم يتم 

 تتضمن عدة مكوناتاألسماء التي  4-2-3-4
 Martin Van Der Muellen االسم: 

 VAN DER MUELLEN, MARTIN :الجزء المقروء بصرياً 
 >>>>>>>VAN<DER<MUELLEN<<MARTIN الجزء المقروء آليًا )السطر السفلي(: 

 Huda Muhammad Jawad Al-Basri االسم: 
 AL-BASRI, HUDA MUHAMMAD JAWAD الجزء المقروء بصريا:

 >AL<BASRI<<HUDA<MUHAMMAD<JAWAD الجزء المقروء آليًا )السطر السفلي(: 
 Jose Ramon Vilarchao Fernandez االسم: 

 VILARCHAO FERNANDEZ, JOSE RAMON الجزء المقروء بصريا:
  VILARCHAO<FERNANDEZ<<JOSE<RAMO الجزء المقروء آليًا )السطر السفلي(: 

 بدون معّرف ثانوي  4-2-3-5
 Arkfreith االسم: 
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 ARKFREITH الجزء المقروء بصريا:
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ARKFREITH سفلي(: الجزء المقروء آليًا )السطر ال

 Satriya Sudarpa االسم: 
 SATRIYA SUDARPA الجزء المقروء بصريا:

 >>>>>>>>>>>>>>>SATRIYA<SUDARPA الجزء المقروء آليًا )السطر السفلي(: 

 أرقام التدقيق في الجزء المقروء آليا    4-2-4
الفقرة في ًا ــــآليروءة ــــور المقــــ، يتيح هيكل البيانات للسط1ة السفر ـــــ. وبالنسبة لوثيقDoc 9303-3يرد أسلوب حساب أرقام التدقيق في الوثيقة 

 المجال إلدراج أربعة أرقام تدقيق على النحو التالي. 4-2-2

 موقع رقم التدقيق
 المقروء آليا( علوي من الجزء)السطر ال

 المقروء آليا( علوي من الجزءمواقع الرموز )السطر ال
 رقم التدقيق  التدقيق قملحساب ر  المستعملة

15 
 )رقم واحد فقط( 17-18

مالحظة: بما أن رقم التدقيق يلي الرقم 
األخير في رقم الوثيقة، فإنه يقع في 

 . ويلي رقم التدقيق الرمز29-17المدى 
‘<’ . 

6-14 
6-14 ،16-28 

ويستثنى من  ’>‘الرمز  15: يتضمن الموقع مالحظة
 حساب رقم التدقيق.

في المدى  رقم وثيقة طويلويكون موقع الرقم األخير من 
16-28 .   

 رقم تدقيق رقم الوثيقة
 أو

  تدقيق رقم وثيقة طويلرقم 

 موقع رقم التدقيق
 المقروء آليا( وسط من الجزء)السطر األ

 المقروء آليا( وسط من الجزءمواقع الرموز )السطر األ
 رقم التدقيق  التدقيق قملحساب ر  المستعملة

 تاريخ الميالدرقم تدقيق  1-6 7

 تاريخ انتهاء السريانرقم تدقيق  9-14 15

   

 موقع رقم التدقيق
 المقروء آليا( وسط من الجزء)السطر األ

 المقروء آليا( وسط من الجزءاألالعلوي/مواقع الرموز )السطر 
 رقم التدقيق  التدقيق قملحساب ر  المستعملة

 29-19، 15-9، 7-)السطر العلوي(، ا 6-30 30
 األوسط( )السطر

، 8)السطر العلوي( والمواقع  5-1تستثنى المواقع  -مالحظة 
)السطر السفلي(  30-1)السطر األوسط( والمواقع  16-18

 التدقيق المركب رقمفي حساب 

 رقم التدقيق المركب

 والجزء المقروء بصرياآليًا الوثيقة في الجزء المقروء  حامل وجنسية تمثيل دولة أو منظمة اإلصدار    4-3
إلزامي في الجزء المقروء آليا.  وفي الجزء المقروء بصريا،  يظهر  Doc 9303-3استعمال الرموز المكونة من ثالثة أحرف الواردة في الوثيقة 

ثيقة في الجزء المقروء بصريا إما بأكملها وإما في شكل رمز مكون اإلصدار بأكمله، ويمكن أن تظهر جنسية صاحب الو أو منظمة اسم دولة 
 من ثالثة حروف.  وتحدد المواقع في الجدول التالي.
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 عدد
 مواقع الرموز

 رقم
   الجزء رقم الخانة موقع الرموز

 متغير
3 

— 
 5إلى  3

 الجزء المقروء بصريا 01
 الجزء المقروء آليا
 )السطر العلوي(

 اإلصداردولة أو منظمة 

 متغير
3 

— 
 18إلى  16

 الجزء المقروء بصريا 06
 الجزء المقروء آليا

 (وسط)السطر األ

 الوثيقةجنسية صاحب 

 

 )معيارية(المراجع     -5
 

ISO/IEC 7810  ISO/IEC 7810:2019, Identification cards — Physical characteristics 
 
ISO/IEC7816-2  ISO/IEC 7816-2:2007 Idetification Cards — Integrated circuit cards — Part 2 — Cards with contacts — 
Dimensions and location of the contacts 
 
ISO 1073-2  ISO 1073-2:1976 -- Alphanumeric Character Sets for optical recognition CS Part 2: Character set OCR-B 
-- Shapes and dimensions of the printed image 
 
IATA Airline Coding Published as an e-document by the International Air Transport Association 
 
ICAO Doc 8585  Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services 
 

 

—  —  —  —  —  —  —  — 
 



 
 
 
 

App A-1 

 5أ( بالجزء ) رفقالم

أضيفت إليها البيانات الشخصية  1من الحجم آليًا أمثلة وثيقة سفر رسمية مقروءة 
 )إعالمية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بمقاييس اسمية بدون جزء يتداخل مع آخر 1من الحجم آليًا وجه وثيقة سفر رسمية مقروءة   1-)أ(الشكل 

 وبدون عناصر بيانات اختيارية للوثيقةآليًا يبّين الجزء المقروء  1من الحجم آليًا ظهر وثيقة سفر رسمية مقروءة   2-)أ(الشكل 
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 App A-2 وثائق السفر المقروءة آليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vمع الصورة الفوتوغرافية، الجزء  IVو  IIبها يتداخل الجزآن  1من الحجم آليًا وجه وثيقة سفر رسمية مقروءة   3-)أ(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبّين الجزء المقروء آلياً  1من الحجم آليًا ظهر وثيقة سفر رسمية مقروءة   4-)أ(الشكل 
 ، جزء عناصر البيانات االختيارية للوثيقةVIويتضمن شرطًا في الجزء 

 
—  —  —  —  —  —  —  — 

 
 

I<UTOD231458907<<<<<<<<<<<<<<<

7408122F1204159UTO<<<<<<<<<<<6

ERIKSSON<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<

UTOPIA UTO-MRTD

UTO

 D23145890



 
 
 
 

App B-1 

 5بالجزء  )ب( رفقالم

 (ةإعالمي) 1 من الحجمآليًا رسمية مقروءة  وثيقة سفر منآليًا ية الجزء المقروء نب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية بيانات الجزء المقروء آليًا في وثيقة سفر رسمية مقروءة آلياً   1-)ب(الشكل 

 .Doc 9303-3الوثيقة رموز ثالثية الحروف مذكورة في  -1مالحظة  
مطبوعة يشير التنقيط إلى مجاالت البيانات، ويرد مع األسهم ومربعات التعليقات بغرض التوضيح للقارئ فقط وهي غير  -2مالحظة  

 بالوثيقة.
 .(>)تدرج البيانات داخل مجال يبدأ عند أول موقع للحرف بدءا من اليسار. وترد في أي موقع فارغ عالمة ملء الفراغ  -3مالحظة  

—  —  —  —  —  —  —  — 
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App C-1 

 5بالجزء  )ج( رفقالم

 )إعالمية(آليًا المواصفات الفنية لشهادة عضو الطاقم المقروءة 

 المجال   1-ج
 الالزمة إلنتاج شهادة لعضو الطاقم. 1المرفق التعديالت لمواصفات وثيقة السفر هذا يحدد 

 المحتويات واستخدام األجزاء   2-ج
أدلة عناصر البيانات لوثيقة سفر رسمية يجب أن يكون شكل األجزاء السبعة وعناصر البيانات التي تدرج في األجزاء على النحو المحدد في 

 كما يرد وصفها في هذه الوثيقة مع التعديالت التالية: 1من الحجم ليًا آمقروءة 
 ، يجوز إدراج تعريف سلطة أو مكتب اإلصدار تحت اسم الدولة.1، الخانة Iفي الجزء 
ع ترجمته إلى ، يجب إدراج نوع الوثيقة، أي شهادة عضو الطاقم، باللغة الوطنية للدولة التي تصدر فيها الوثيقة، م2، الخانة Iفي الجزء 

 االنجليزية أو الفرنسية أو االسبانية.
، يجب إدراج اسم رب عمل صاحب شهادة عضو الطاقم والتصنيف 1، باإلضافة إلى البيانات الشخصية المحددة في وثيقة السفر IIفي الجزء 

 الوظيفي لصاحب الشهادة، مثل طيار أو مضيف.
 السفر الخاص بصاحب الشهادة.، يجوز إدراج تفاصيل إضافية لوضع VIفي الجزء 
. ويجب أن AC( في السطر العلوي المقروء آليا، اللذان يعرفان نوع الوثيقة، يجب أن يكونا 2)الجزء المقروء آليا(، أول رمزان ) VIIفي الجزء 

ين المحدد في دليل بالسطر العلوي رب عمل صاحب الشهادة باستخدام الرمز المكون من حرف 18و 17و 16تعرِّف الرموز في المواضع 
الرمز ثالثي  18و 17و 16شركات الطيران، يليه رمز لملء الفراغ. وبدال عن ذلك، يجب أن تكون الرموز في المواضع  لترميزاألياتا 

 ، الرموز الدالة على وكاالت تشغيل الطائرات وسلطات وخدمات الطيران.Doc 8585 وثيقة االيكاوالحروف المحدد في 
  



 
 App C-2 وثائق السفر المقروءة آليا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل العام لألجزاء وعناصر البيانات على وجه شهادة عضو طاقم — 1-)ج(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل العام لألجزاء وعناصر البيانات على ظهر شهادة عضو طاقم — 2-)ج(الشكل 
 

 —انتهــــــى  —
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