Doc 9303
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺳﻔر اﻟﻣﻘروءة آﻟﯾﺎ ً

اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ – ۲۰۲۱

اﻟﺟزء  :٦اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺳﻔر اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻘروءة آﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺣﺟم ۲

اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻷﻣﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺷرت ﺑﻣوﺟب ﺳﻠطﺗﮭﺎ

Doc 9303
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺳﻔر اﻟﻣﻘروءة آﻟﯾﺎ ً

اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ – ۲۰۲۱

اﻟﺟزء  :٦اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﺳﻔر اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻘروءة آﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺣﺟم ۲

اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻷﻣﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺷرت ﺑﻣوﺟب ﺳﻠطﺗﮭﺎ

نشرَهذهَالوثيقةَفيَطبعاتَمستقلةَباللغاتَالعربيةَواإلسبانيةَواإلنجليزيةَ َ
تَ ُ
والروسيةَوالصينيةَوالفرنسية
منظمة الطيران المدني الدولي

999 Robert-Bourassa Boulevard, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7

لتنزيلَالنصوصَواالطالعَعلىَالمزيدَمنَالمعلوماتَwww.icao.int/security/mrtdَ:

الوثيقة  ،Doc 9303وثائق السفر المقروءة آليا

الجزء 6



المواصفات الفنية لوثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2

Order No.: 9303P6

)ISBN 978-92-9265-459-7 (Print version

© ICAO 2021

جميع َالحقوق َمحفوظةَ .ال َيجوز َاستنساخ َأي َجزء َمن َهذا َالمنشور َأو َتخزينه َفي نظامَ
السترجاعَالوثائقَأوَتداولهَفيَأيَشكلَأوَبأيَوسيلةَ،دونَالحصولَعلىَإذن كتابيَمسبقَ
منَمنظمةَالطيرانَالمدنيَالدولي.

التعديالت
تعلن َالتعديالت َفي َمالحق َكتالوج َااليكاو َللمطبوعاتَ ،ويمكن َاالطالع َعلىَ
الكتالوج َومالحقه َفي َموقع َااليكاو َعلى َاإلنترنت َعبر َالرابط ََ.www.icao.int
والجدولَأدناهَمخصصَلتسجيلَمثلَهذهَالتعديالت.

سجل التعديالت والتصويبات
التعديالت
الرقم

التاريخ

التصويبات َ
الرقم

أدخلَبواسطة

التاريخ

أدخلَبواسطة

ليسَفيَالتسمياتَالمستخدمةَفيَهذاَالمطبوعَوالَفيَطريقةَعرضَمادتهَماَيتضمنَالتعبيرَعنَ
أيَرأيَكانَلاليكاو َبشأنَالوضعَالقانونيَأليَبلدَأوَإقليمَأوَمدينةَأوَمنطقةَ،أوَلسلطاتَأيَ
منهاَ،أوَبشأنَتعيينَتخومهاَأوَحدودها.

)(iii

جدول المحتويات
-1

المجال

......................................................................................................

1

-2

مقاييس وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم ........................................................2

1

1-2
َ2-2
َ3-2
َ4-2
-3

الشكل العام لوثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم ................................................... 2
1-3
َ2-3
َ3-3

-4

َأجزاءَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ........................................................................َ2
َمحتوياتَاألجزاءَواستعمالهاََ...........................................................................
َمرونةَمقاييسَاألجزاءَمنََIإلىََ....................................................................َV

محتويات وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم ...................................................... 2
1-4
َ2-4
َ3-4
َ

-5

َالمقاييسََ..............................................................................................
َتفاوتاتَالحوافََ.......................................................................................
َالهوامشََ..............................................................................................
السمكََ................................................................................................
َ ُ

َالجزءَالمقروءَبصرياَ)(َ(VIZاألجزاءَمنََIإلىََ....................................................َ)VI
َالجزءَالمقروءَآلياَ)(َ(MRZالجزءََ................................................................َ)VII
َتمثيلَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَوجنسيةَصاحبَالوثيقة َ
َفيَالجزءَالمقروءَآلياَوالجزءَالمقروءَبصرياََ............................................................

ََ 1
ََ 1
ََ 2
ََ 3
3

ََ 3
ََ 5
ََ 7
9

ََ 9
ََ 11
ََ 18

المراجع (التي احتوت القواعد)...................................................................................

18

المرفق (أ) بالجزء السادس — أمثلة على وثيقة سفر رسمية مقروءة آليا ) (MROTDمن الحجم 2
أضيفت إلها البيانات الشخصية (إعالمي) .......................................................................

App A-1

المرفق (ب) بالجزء السادس — بنية الجزء المقروء آليا من وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا
من الحجم ( 2إعالمي)..........................................................................................
َ
َ
________________

)(v

App B-1

-1

المجال

مالحظة ََ إن َاإليكاوَ ،إذ َتعترف َبأن َالدول َوالمنظمات َقد َوضعت َمواصفات َموحدة َلوثيقة َالسفر َالرسمية َالمقروءة َآلياً َمنَ
الحجمََ(TD1)َ1بدالًَمنَالنسقََ،(TD2)َ2فهيَلنَتستمرَبعدَاآلنَبالحفاظَعلىَمواصفاتَالحجمََ2بعدَالطبعةَالثامنةَللوثيقةََ .Doc 9303
يحددَالجزءَالسادس َمنَالوثيقةََ Doc 9303المواصفات َالفريدةَلوثائقَالسفرَالمقروءة َآلياَمنَالحجم ََ (TD2)َ 2ويجبَأنَتقرأَباالقتران َبماَ
يليَ :
•

الجزءَاألولََالمقدمة؛ َ

•

الجزءَالثانيََالمواصفاتَالفنيةَألمنَتصميمَوتصنيعَوإصدارَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا؛ َ

•

الجزءَالثالثََالمواصفاتَالفنيةَالمشتركةَبينَجميعَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ َ.

توّفر َهذه َالمواصفات َمعاً َتبادل َالبيانات َالعالمي َلوثائق َالسفر َالمقروءة َآلياً َسواء َبوسائل َبصرية َ(مقروءة َبالعين) َوآلية َ(القراءة َالضوئيةَ
للرموز).
يجوزَالعثورَفيَاألجزاءَمنََ9إلىََ12منَالوثيقةََDoc 9303علىَمواصفاتَإضافيةَتنصَعلىَتبادلَالبياناتَالعالميَللبياناتَااللكترونيةَ
فيَجوازاتَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياًَووثائقَالسفرَالرسميةَااللكترونيةَالمقروءةَآلياًَ .

-2

مقاييس وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2
1-2

المقاييس

يجبَأنَتسترشدَالمقاييسَبتلكَالواردةَفيَالقاعدةَ(َISO/IEC 7810:2019باستثناءَالسَمك)َبالنسبةَللبطاقةَمنَنوعََ:ID-2
َ105.00ملمَ(َ4.134بوصة)َللعرضَ×ََ74.00ملمَ(َ2.913بوصة)َلالرتفاعَ .
2-2

تفاوتات الحواف

المستطيلَالداخليََ73.25ملمَ×ََ104.25ملمَ(َ2.88بوصةَ×ََ4.10بوصة) َ
المستطيلَالخارجيََ74.75ملمَ×ََ105.75ملمَ(َ2.94بوصةَ×ََ4.16بوصة) َ
يجبَأال َتتجاوز َفيَجميعَاألحوالَمقاييسَوثيقةَالسفرَمنَالحجم ََ 2الجاهزة َمقاييسَمستطيلها َالخارجي َفيَحالته َالنهائية َ(مثلَالحوافَ
ََ
المصفحة)َ.أنظرَالشكلَرقمَ.1

1

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

2

Inner

الشكل رقم  :1رسم يبين مقاييس وثيقة السفر من الحجم 2

3-2

الهوامش

تشير َمواصفات َالمقاييس َإلى َالحدود َالخارجية َلوثيقة َالسفر َمن َالحجم ََ .2ويجب َترك َهامش َخالي َمن َالبيانات َبمقياس ََ 2.0ملمَ
(َ0.08بوصة)َعلىَطولَكلَحافةَخارجيةَ،باستثناءَجزءَالترويسةَ.أنظرَالشكلَرقمَ.2

الشكل رقم  :2هوامش الحواف واألبعاد اإلسمية لوثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2

3
4-2

السمك

بَأنَيكونَالسمكَ،بماَفيَذلكَأيَتحضيرَنهائيَ(مثلَالتصفيح)َكماَيلي:
َُ
يج

َ الحدَاألدنىَ :

َ0.25ملمَ(َ0.01بوصة)؛
َ الحدَاألقصىَ :
َ1.25ملمَ(َ0.05بوصة).
يجبَأالَيتفاوتَسمكَالمساحةَداخلَالجزءَالمقروءَآلياَبأكثرَمنََ0.1ملمَ(َ0.004بوصة).
َُ

مالحظة َ— َتختلف َالمقاييس َواالحتماالت َالمحددة َأعاله َاختالفا َطفيفا َعن َتلك َالمحددة َفي َالقاعدة ََ.ISO/IEC 7810
وهذاَألسبابَتاريخيةَ،إذَكانتَبطاقاتَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ 2تُنتجَأصالَباستخدامَأساليبَبطاقةَالجيبَداخلَكبسولةَغيرَالقادرةَعلىَ
تحقيقَاالحتماالتَالمسموحَبهاَفيَالقاعدةََ.ISO/IEC 7810وقدَالَتزالَتنتجَبعضَالبطاقاتَباستخدامَهذهَالتقنياتَوغيرهاَحيثَأنَعمليةَ
إضافة َالبيانات َالشخصية َغير َقادرة َعلى َتحقيق َاالحتماالت َالصارمة َالتي َتتطلبها َالقاعدة ََ .ISO/IEC 7810غير َأنهَ ،حيثما َيكون َذلكَ
ممكناَ،ينبغيَأنَتكونَالمقاييسَواالحتماالتَمتوافقةَمعَالقاعدةَ.ISO/IEC 7810
مالحظة َعامة َ— َالترقيم َالعشري َالمستخدم َفي َهذه َالمواصفات َيتوافق َمع َممارسة َااليكاوَ .وتتمثل َممارسة َاآلي َزو َفيَ
استخدامَنقطةَعشريةَ(َ).فيَالمقاييسَاإلمبراطوريةَوفاصلةَ(َ).فيَالمقاييسَالمتريةَ .

-3

الشكل العام لوثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2

تتبعَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ2شكالَقياسياَلتسهيلَقراءةَالبياناتَفيَأنحاءَالعالمَبالمعاينةَالبصريةَ َوبالقراءةَاآلليةَ(التشغيلَالبينيَالعالمي).
1-3

أجزاء وثيقة السفر من الحجم 2

للوفاءَبمختلفَمتطلباتَقوانينَالدولَوأساليبهاَالمتبعةَوتحقيقَأكبرَقدرَمنَالتوحيدَالقياسيَفيَهذهَالمتطلباتَالمتشعبةَ،تقسمَوثيقةَالسفرَ
منَالحجمََ2إلىَسبعةَأجزاءَمذكورةَأدناهَفيَالفقرتينَرقمََ1-1-3ورقمََ.2-1-3وتشكلَاألجزاءََ1إلىََ6جزءَالمعاينةَالبصريةَ،ويشملَ
الجزءَالسابعَالجزءَالمقروءَآليا.

1-1-3

واجهة وثيقة السفر من الحجم 2
الجزءََ Iرأسَالصفحةَاإللزامي َ
الجزءََ IIعناصرَالبياناتَالشخصيةَاإللزاميةََواالختيارية َ
الجزءََ IIIعناصرَبياناتَالوثيقةَاإللزاميةََواالختيارية َ
الجزءََ IVالتوقيعَاإللزاميَلصاحبَالوثيقةَأوَعالمتهَالمعتادةَاإللزامية َ
الجزءََ Vالسمةَاإللزاميةَلتحديدَالهوية َ
الجزءََ VIIالجزءَاإللزاميَالمقروءَآلياَ(َ .)MRZ

َ

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

4
)105.0 +/- 0.75 (4.13 +/- 0.03
)35.0 (1.38

)74.0 +/- 0.75 (2.91 +/- 0.03

23.2 +/- 1.0
)(0.91 +/- 0.04

الشكل رقم  :3طريقة العرض اإلسمية لألجزاء على واجهة وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2

14

الشكل رقم  :4ظهر وثيقة السفر من الحجم 2
َ

ا

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2
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الشكل رقم  :5تسلسل عناصر البيانات على واجهة وثيقة السفر من الحجم 2

2-1-3

ظهر وثيقة السفر من الحجم 2

ا

ل

س

َالجزءََ VIعناصرَالبياناتَاالختيارية َ
2-3

محتويات األجزاء واستعمالها

عناصرَالبياناتَالواجبَإدراجهاَفيَهذه َاألجزاءَ،وتحضيرَهذه َاألجزاءَ،وإرشادات َأبعادَطريقةَعرضَهذهَاألجزاءَيجبَأنَتكونَعلىَ
َ
النحوَالمذكورَأدناهَبالصورةَالمبينةَفيَالشكلينَرقمََ4ورقمََ .5
تشتمل َاألجزاء َمن ََ Iإلى ََ Vوالجزء ََ VIIعلى َعناصر َإلزامية َتمثل َالحد َاألدنى َمن َمتطلبات َوثيقة َالسفر َمن َالحجم ََ .2أما َالعناصرَ
االختياريةَالتيَتدرجَفيَاألجزاءََIIوَIIIوَVIفتشملَمختلفَالشروطَالتيَحددتهاَالدولَأوَالمنظماتَ،التيَتتيحَتقديمَبياناتَإضافيةَوتحققَ
فيَالوقتَذاتهَمستوىَ َالتوحيدَالقياسي َالمستص َوبَ.وقدَوردتَمَواضعَاألجزاءَوعناصرَالبياناتَفيَاألشكالَمنََ 3إلىََ.6أماَالشكالنَ
َ7وَ8فيعرضانَبعضَاألمثلةَعلىَمواضعَمواصفاتَاألبعادَالخاصةَباألجزاءَمنََIإلىََVتوخياَللمرونةَالتيَتستصوبهاَدولَأوَمنظماتَ
اإلصدارَ.وتردَفيَاألشكالَمنَ(أ)َ1-إلىَ(أ)َ4-منَالمرفقَ(أ)َأمثلةَعلىَوثيقةَسفرَمنَالحجمََ2أضيفتَإليهاَالبياناتَالشخصيةَ .

1-2-3

َ

األجزاء اإللزامية

ُي ِّّ
عرفَالجزءََIعلىَوجهَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ2دولةَأوَمنظمةَاإلصدارَوالوثيقةَ َ.
يجبَأنَتظهرَعناصرَالبياناتَفيَتسلسلَقياسيَموحدَفيَالجزينََIIوَ .III
َأ

ف

ر

َ

2

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

6

)4.3 (0.17

23.2 +/- 1.0
)(0.91+/- 0.04

)15.75 (0.62

)11.55 (0.45

7.25
)(0.29

)2.0 (0.08

)13.6 (0.54

9.40
)(0.37

)17.9 (0.70

6.35
)(0.25

)2.0 (0.08
)93.3 (3.67

)4.0 +/- 1.0 (0.16 +/- 0.04

)105.0 +/- 0.75 (4.13 +/- 0.03

الشكل رقم  :6موضع وأبعاد الجزء  VIIمن وثيقة السفر المقروءة آليا
يشتملَكلَمنَالجزءينََ IIوَ IIIعلىَخانةَيمكنَأنَتدرجَفيهاَعناصرَالبياناتَاالختياريةَ.ويجبَاستعمالَالخانةَاالختياريةَفيَالجزءََII
لعناصرَالبياناتَالشخصيةَوالخانةَاالختياريةَفيَالجزءََ IIIللتفاصيلَالمتعلقةَبالوثيقةَ.وعندماَالَتستعملَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَالخانتينَ
االختياريتينَفيَالجزءينََIIوَ،IIIفالَحاجةَالحتجازَحيزَمنَأجلهماَعلىَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ .2
يحتويَالجزءََIVعلىَتوقيعَصاحبَالوثيقةَأوَعالمتهَالمعتادةَ.ويجبَأنَتقررَالدولةَأوَالمنظمةَمقبوليةَالعالمةَالمعتادةَلحاملَالوثيقةَ .
يجبَأنَيحتويَالجزءََ Vعلى َالسمةَ(الواحدةَأوَاألكثر) َالتيَتميزَالهويةَالشخصيةَالتيَيجبَأنَتشملَصورةَلصاحبَالوثيقةَوحدهَ.
وحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ،يمكنَلخانةَاالسمَفيَالجزءََ IIوتوقيعَصاحبَالوثيقةَأوَعالمتهَالمعتادةَفيَالجزءََ IVأنَيتداخالَ
معَالجزءََVشريطةَأالَيعوقَذلكَالتعرفَعلىَالبياناتَفيَأيَمنَهذهَاألجزاءَالثالثةَ .
َ
موضعَصورةَحاملَالوثيقةَهوَفيَالطرفَاأليسرَمنَواجهةَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ،2علىَالنحوَالمذكورَفيَالقسمَرقمََ3-3أدناهَوالمبينَ
َ.وقدَحَِّّددَمقاسَالصورةَفيَدليلَعناصرَالبياناتَ(الفقرةََ،1-1-1-4البندََ .)5-13
َُ
فيَالشكلَرقمَ3

يجبَأنَيشتملَالجزءََ،VIIالذيَيقعَعلىَوجهَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ،2علىَالبياناتَالمقروءةَآلياَ.ويتوافقَالجزءََVIIمنَحيثَاالرتفاعَ
معَالجزءَالمقروءَآلياَالمحددَلجميعَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا َبحيثَتقعَالسطورَالمقروءةَآلياَداخلَجزءَالقراءةَالفعليةَالمحددَفي َالجزءَ
الثالثَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
الفقرةََ2-2-4منَدليلَعناصرَالبيانات.
يجبَعرضَجميعَعناصرَبياناتَالجزءَالمقروءَآلياَعلىَالنحوَالمحددَفيَ َ
َ

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2
2-2-3
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الجزء االختياري

الجزءََ،VIعلىَظهرَوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ،هوَجزءَاختياريَالستعمالهَحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ.وألنَوثيقةَالسفرَ
منَالحجمََ2هيَبطاقةَ،سيظهرَالجزءََVIدائماَبصرفَالنظرَعنَاستخدامهَأوَعدمَاستخدامهَ.أنظرَالشكلَرقمََ .4
3-3

مرونة مقاييس األجزاء من  Iإلى

V

يجوزَتعديلَمقاسَوشكلَاألجزاءَمنََIإلىََVضمنَحدودَالمواصفاتَالشاملةَلمقاييسَصفحةَالبياناتَفيَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ2للوفاءَ
بمختلف َمتطلبات َدول َومنظمات َاإلصدارَ .غير َأنه َيجب َأن َتكون َجميع َاألجزاء َمحاطة َبخطوط َمستقيمة َوجميع َزوايا َالتقاء َالخطوطَ
المستقيمةَقائمةَ(أيََ90درجة)َ.ويوصىَبعدمَالطباعةَعلىَحدودَاألجزاءَفيَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ.2وتردَبعضَاألمثلةَعلىَالمواضعَ
المرنةَمنَهذهَاألجزاءَفيَالشكلينَرقمََ7ورقمََ .8
عندماَتفضلَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ2ذاتَالحافةَالشفافةَأوَالتيَالَيمكنَالطباعةَعلىَحوافهاَ،فسيؤديَذلكَإلىَ
اءَ.وعندئذَيجبَقياسَجميعَأبعادَوثيقةَالسفرَمنَالحجم ََ 2وحدودَأجزائها َابتداء َمنَ
تقليلَالمساحةَالمتاحةَلتسجيلَالبياناتَداخلَاألجز َ
الحافةَالخارجيةَلتلكَالحدودَ،بوصفهاَالحافةَالخارجيةَلوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ .2
يجبَأنَيكـونَموقعَالجـزءََ Iعلـىَطولَالحافةَالعلياَلوثيقةَالسفرَمنَالحجم ََ،2وأنَيشغلَكاملَعرضَالوثيقةَ .ويجوزَللدولةَأوَمنظمةَ
علىَأنَيظلَهذاَالبعدَكافياَلتفسيرَقراءة َعناصرَالبياناتَفي َهذا َالجزءَوأالَيكونَ
َُ
البعد َالرأسيَللجزءََ،Iحسبَالحاجةَ،
أنَتغير َ َُ
اإلصدارَ
ِّّ
أكبرَمنََ11.0ملمَ(َ0.43بوصة)َ .
يجبَأنَأنَتكونَالحافةَاليسرىََللجزءََVمطابقةَللحافةَاليسرىَلوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ.2ويجوزَأنَيتفاوتَمقاسَالجزءََVعلىَأالَيزيدَ
مقاسَالصورةَعلىَ45ممَ×َ35ممَ(َ1.77بوصةَ×ََ1.38بوصة)َ،وهوَالمقاسَاألقصىَالمحددَفيَدليلَعناصرَالبياناتَ .
يجوزَتحريكَموضعَالجزءََVرأسياَعلىَطولَالحافةَاليسرىَلوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ2بحيثَيتداخلَمعَقسمَمنَالجزءََIمادامتَتفاصيلَ
ةَفيَأيَمنَالجزينَواضحةَ.ويبينَالشكلََ8نطاقَهذاَالتحريكَ .
َأ
الشخصَالمذكور
يجبَأنَيكونَالحدَاألعلىَللجزءََIIمطابقاَللحدَاألسفلَللجزءََ َ.I
عندماَيكونَمطلوبَاً َبصفةَمحددةَأنَتمتدَخاناتَاالسمَعبرَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ،2يجوزَأنَيشغلَالجزءََ IIكاملَعرضَوثيقةَالسفرَ
منَالحجمََ.2وفيَحالَاستخدامَالمقاسَبأكملهَ،سوفَيتداخلَالجزءََ IIمعَقسمَمنَالجزءََ،Vوذلكَعلىَالنحوَالمبينَفيَالمرفقَ(أ)َ،
اردةَفيَأيَمنَهذينَالجزينَواضحةَ َ.
َأ
الشكلََ(أ)َ َ.4-وفيَهذهَالحالةَيجبَأنَتضمنَالدولَأوَمنظماتَاإلصدارَأنَتكونَالبياناتَالو
يجوزَتحديدَموضعَالحدَاألسفلَللجزءََIIحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار؛َوتردَأمثلةَعلىَذلكَفيَالشكلينَرقمََ7ورقمََ.8ويجبَتركَ
عبرَالبعدَاألطول َلوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ.2ويوضحَالشكلَرقمََ7
َُ
حيزَكافَللجزينََ IIIوَ.IVوالَحاجةَإلىَأنَيكونَ َهذا َالحدَمستقيماَ
َأ
شكلَالجزءََIIوحدَهَاألسفلَعلىَمستويينَ.علماَبأنَالتصميمَالمرنَللجزءََIIالواردَفيَالشكلينَمطابقَللمواصفاتَالمذكورةَأعالهَ َ.
يجوز َللجزءََ IIIأنَيبدأَعندَالحدَالرأسيَاأليمنَللجزءََ Vويجوزَتمديدهَ،حسبَتقديرَالدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ،إلىَالحافةَاليمنىَلوثيقةَ
السفرَمنَالحجمََ َ.2ويوضحَالشكالنَرقمََ7ورقمََ8بعضَخياراتَطريقةَالعرضَالمرنةَللجزءََ .III
يبينَالشكالنَرقمََ7ورقمََ8موضعَالجزءََIVوفيَاألمثلةَالواردةَفيَالمرفقَ(أ)َ .
يجوزَأيضاَأنَيكونَالجزءََIVمتداخالَمعَالجزءََ،Vعلىَالنحوَالمبينَفيَالمرفقَ(أ)َ،الشكلَ(أ)َ،3-معَأنَهذهَالممارسةَغيرَمستصوبةَ.
الجزينَ .
وفيَهذهَالحالةَ،ينبغيَأنَتضمنَدولَأوَمنظماتَاإلصدارَوضوحَالتفاصيلَالشخصيةَالواردةَفيَأيَمنَهذهَ َأ

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

8

الجزين  IIIو IVللسماح بالعرض االختياري لسمات الهوية ،مثل وضع بصمة اإلصبع في الجزء
أ
الشكل رقم  :7خفضت أبعاد

الشكل رقم  :8إمكانية تداخل الجزء  Vمع الجزء اإللزامي للجزء

I

II

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2
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محتويات وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2
1-4

الجزء المقروء بصريا (( )VIZاألجزاء من  Iإلى )VI

يجبَأنَتكونَجميعَالبياناتَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَمقروءةَبوضوحَ .
يتضمن َالجزء َالثالث َمن َالوثيقة ََ Doc 9303إرشادات َبشأن َالخط َالمستعمل َلها َومقاسه َومسافات َالمباعدة َبين َاألسطرَ ،وبشأن َاللغاتَ
ومجموعاتَالحروفَ،وبشأنَشروحَالخاناتَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَ)َ .(VIZ
إذاَلمَتستعملَأيَخانةَاختياريةَأوَعناصرَبياناتَ،فيمكنَتوزيعَالبياناتَبصورةَأكثرَانتظاماَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَمنَوثيقةَالسفرَمنَ
الحجمََ2بماَيتوافقَمعَشرطَتسلسلَاألجزاءَوعناصرَالبياناتَ .

1-1-4

دليل عناصر البيانات

َ 1-1-1-4الجزءَالمقروءَبصرياَ—َدليلَعناصرَالبيانات
رقمَالخانةَ/
الجزء
01/I

عناصرَالبيانات

المواصفـات

العددَاألقصىَ
لمواقعَالرموز

المراجع َ

والمالحظاتَ*

دولة َأو َمنظمةَ اسم َالدولة َأو َالمنظمة َالمسؤولة َعن َإصدار َوثيقة َالسفرَ
يجب َأن َيكون َمدوناَ .انظر َالجزء َالثالث َمن َالوثيقةَ
اإلصدارَ َ
َDoc 9303لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيلَ .

متغير

المالحظاتَأَ،جَ،هَ،حَ،ط.

الوثيقة

نوعَأوَاسمَالوثيقةَ.انظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََDoc9303
لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

متغير

المالحظاتَأَ،بَ،جَ،هَ،ط.

االسم

االسمَالكاملَلصاحبَال َوثيقةَ،بالصورةَالتيَحددتهاَدولةَأوَ
منظمةَاإلصدارَ .انظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََDoc 9303
لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيلَ .

متغير

الوثيقةََ َ،Doc 9303
المالحظاتَأَ،جَ،طَ،ل.

(إلزامي) َ

المعرفَالرئيسي
َّ

العنصر َالرئيسي َ(العناصر َالرئيسية) َفي َاسم َصاحبَ
الوثيقة َبالصورةَالمبينةَفيَالوثيقةََ.Doc 9303وفيَالحاالتَ
التي َال َيمكن َفيها َأن َيعرض َبالكامل َأو َبذات َالترتيبَ
العنصر َالرئيسي َ(العناصر َالرئيسية) َمن َاسم َصاحبَ
الوثيقة َ(مثال َعندما َيتكون َمن َأسماء َمركبة)َ ،نظ ار َلقيودَ
حيز َالخانة َ(الخانات) ََ 03و/أوََ 04أو َأساليب َالعملَ
الوطنيةَ ،فإنهَيجبَوضعَالعنصرَ(العناصر)َاألكثرَأهميةَ
(بالصورة َالتي َتحددها َالدولة َأو َالمنظمة) َمن َالمعرفَ
الرئيسيَ.

متغير

المالحظاتَأَ،جَ،طَ،ل.

(إلزامي)

المعرفَالثانويَ
َّ

العنصرَالثانويَ(العناصرَالثانوية)َفيَاسمَصاحبَالوثيقةَ،
بالصورةَالمبينةَفيَالوثيقةََ .Doc 9303ويجبَوضعَالعنصرَ
(العناصر) َاألهم َ(بالصورة َالتي َتحددها َالدولة َأو َالمنظمة)َ
من َالمعرف َالثانـويَ َلصاحب َالوثيقة َبالكاملَ ،ليشغلَ
المقاييس َالقصوى َإلطار َالخانةَ .ويمكنَ ،عند َالضرورةَ،

متغيرَ

المالحظاتَأَ،جَ،طَ،ل.

(إلزامي)

02/I

(إلزامي) َ
03/04/II

(إلزامي)

03/II

04/II

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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رقمَالخانةَ/
الجزء

عناصرَالبيانات

المواصفـات

العددَاألقصىَ
لمواقعَالرموز

المراجع َ
والمالحظاتَ*

تمثيلَعناصرَأخرىَفيَصورةَحروفَأولىَ.وإذا َكانَاسمَ
صاحب َالوثيقة َال َيتكون َإال َمن َعنصر َرئيسي َ(عناصرَ
رئيسية)َفإنهَيجبَتركَخانةَالبياناتَهذهَخاليةَ.وللدولةَأوَ
المنظمة َالخيار َفي َاستعمال َكامل َالجزء َالذي َيتكون َمنَ
الخانتينََ 03وَ 04كخانةَواحدةَ.وفيَتلكَالحالةَيجبَوضعَ
المعرفَاألوليَأوالَمتبوعاَبفاصلةَوفراغَثمَمتبوعاَبالمعرفَ
الثانويَ.
الجنس

جنس َصاحب َال َوثيقةَ ،ويجب َأن َيحدد َباستعمال َالحرفَ
الواحد َالذي َيستخدم َعادة َفي َلغة َالدولة َأو َالمنظمة َالتيَ
صدرت َفيها َالوثيقةَ ،وإذا َكانت َالترجمة َإلى َاإلنجليزية َأوَ
الفرنسيةَأوَاإلسبانية َضروريةَ،فيتبعَذلكَالحرفَخطَمائلَ
(َ)/يتبعهَحرفَ(َ)Fلألنثىَ،أوَحرفَ(َ)Mللذكرَ،أوَحرفَ
(َ)Xلغيرَالمحددَ.

3

الجنسية

انظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََDoc 9303لالطالعَعلىَمزيدَ
منَالتفاصيل.

متغير َ

تاريخَالميالد

تاريخ َميالد َصاحب َالوثيقة َكما َسجلته َدولة َأوَمنظمةَ
اإلصدارَ.للتواريخَالمجهولةَ،راجعَالجزء َالثالثَمنَالوثيقةَ
َ.Doc 9303

15

َ 08/II
عناصرَ َ
عنصرَ
بياناتَ َ
اختياريَفيَ شخصيةَ َ
جزءَإلزامي اختيارية

عناصر َبيانات َشخصية َاختياريةَ ،مثل َرقم َالتعريفَ
الشخصيَأوَبصمةَاإلصبعَ،حسبَاختيارَدولةَأوَمنظمةَ
اإلصدارَ .وإذا َأدرجت َبصمة َإصبع َفي َهذه َالخانةَ ،فإنهَ
ينبغي َعرضها َعلى َشكل َتمثيل َبنسبة ََ 1:1لألصلَ .وفيَ
حالَإدراج َتاريخَ،فيجبَأنَتتبعَفيهَصيغةَالعرضَالمبينةَ
فيَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةَ.Doc 9303

متغير

المالحظاتَأَ،بَ،جَ،دَ،زَ،ط.

رقمَالوثيقة

الرقم َالذي َتعطيه َدولة َأو َمنظمة َاإلصدار َلتمييز َالوثيقةَ
بصورة َفريدة َعن َجميع َوثائق َالسفر َالمقروءة َآليا َالصادرةَ
عن َالدولة َأو َالمنظمةَ .انظر َالجزء َالثالث َمن َالوثيقةَ
َDoc 9303لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

متغير

المالحظاتَأَ،بَ،جَ،طَ،يَ،ل.

تاريخَانتهاءَ
السريان

تاريخ َانتهاء َسريان َالوثيقةَ .انظر َالجزء َالثالث َمن َالوثيقةَ
َDoc 9303لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

15

05/II

(إلزامي)

06/II

(إلزامي)
07/II

(إلزامي)

09/III

(إلزامي)

10/III

(إلزامي) َ

المالحظاتَأَ،جَ،وَ،طَ،ل.

المالحظاتَأَ،حَ،ل.
المالحظاتَأَ،بَ،جَ،طَ،ل.

المالحظاتَأَ،بَ،جَ،طَ،ل.

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2
رقمَالخانةَ/
الجزء

11
العددَاألقصىَ
لمواقعَالرموز

المراجع َ
والمالحظاتَ*

متغير

المالحظات َأَ ،بَ ،جَ ،دَ ،زَ،
طَ،ي.

عناصرَالبيانات

المواصفـات

َ 11/III
عنصرَ
اختياريَفيَ
جزءَإلزامي

عناصرَاختياريةَ
لبياناتَالوثيقة

عناصرَبيانات َاختياريةَتتعلق َبالوثيقةَ .انظرَالجزءَالثالثَ
منَالوثيقةََDoc 9303لالطالعَعلىَمزيدَمنَالتفاصيل.

12/IV

توقيـعَصاحبَ
ال َوثيقةَأوَ
عالمتهَالمعتادة َ
(إلزامي)

توقيع َصاحب َال َوثيقة َأو َعالمته َالمعتادةَ .انظر َالجزءَ
الثالث َمن َالوثيقة ََ Doc 9303لالطالع َعلى َمزيد َمنَ
التفاصيل.

المالحظةَز.

13/V

سمةَالتعريف َ
(إلزامي)

يجب َأن َتحتوي َهذه َالخانة َعلى َصورة َصاحب َالوثيقةَ َ،
ويجبَأالَتكونَالصورةَالفوتوغرافيةَأكبرَمنَمقاسََ45.0
ملم َ× ََ 35.0ملم َ(َ 1.77بوصة َ×ََ 1.38بوصة) َوال َتقلَ
عنَمقاسََ32.0ملمَ×ََ26.0ملمَ(َ1.26بوصةَ×ََ1.02
بوصة)َ .ويجب َأن َيكون َموقع َالخانة َالمعنية َعلى َطولَ
الجانبَاأليسرَمنَواجهةَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ .2

المالحظةَه.

َ 14/VI

عناصرَبياناتَ
اختيارية َ
(اختياري)

انظر َالجزء َالثالث َمن َالوثيقة ََ Doc 9303لالطالع َعلىَ
مواصفاتَإضافيةَللصورة.



عناصر َبيانات َاختيارية َإضافية َحسب َاختيار َدولة َأوَ َ
منظمةَاإلصدارَ.

توجدَالمالحظاتَفيَالجزءَاألخيرَمنَالفقرةَ.2-2-2-4

2-4

1-2-4

المالحظاتَأَ،بَ،جَ،دَ،زَ،ط.

الجزء المقروء آليا (( )MRZالجزء )VII

موقع البيانات وعناصر البيانات وموقع الطباعة في الجزء المقروء آليا

َ 1-1-2-4موقعَالبيانات َ
يبينَالشكلَرقمََ6المقاييسَاالسميةَوموقعَالبياناتَفيَالجزءَالمقروءَآلياَ .

َ 2-1-2-4عناصرَالبياناتَ َ
ابتداء َمنَموقعَ
يجبَطبعَعناصرَالبياناتَالمناظرةَلخاناتَمحددةَمنَالجزءَالمقروءَبصرياَفيَشكلَمقروءَآلياَ،فيَالجزءَالمقروءَآلياً َ،
أولَحرفَمنَاليسارَفيَالخانةَبالتسلسلَالمبينَفيَمواصفاتَبنيةَالبياناتَ.وتردَفيَالفقرةََ2-2-4بالمرفقَ(ب)َتفاصيلَعناصرَالبياناتَ
التيَيتعينَتضمينهاَفيَالجزءَالمقروءَآلياَ.ويوضحَالشكلَبَ1-بنيةَالجزءَالمقروءَآلياَ .

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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َ 3-1-2-4موقعَالطباعةَ َ
يجبَأنَيكونَموقعَالحافةَاليسرىَألولَرمزََ 1,0َ±َ 4,0ملمَ(َ 0.04َ±َ 0.16بوصة)َمنَالحافةَاليسرىَللوثيقةَ.وتبينَفيَالشكلَرقمََ6
خطوطَالوسطَالمرجعيةَلسطورََ OCRوالموقعَاالسميَألولَرمزَمنَكلَسطرَ.وتبينَمواقعَالرموزَبتلكَالخطوطَالمرجعيةَوبأجزاءَطباعةَ
السطورَثنائيةَالرموزَفيَالمرفقََ3بهذاَالجزءَ .

2-2-4

هيكل البيانات المقروءة آليا في صفحة البيانات لوثيقة السفر من الحجم 2

َ 1-2-2-4هيكلَالبياناتَللسطرَالعلويَالمقروءَآلياَ َ
الجزءَالمقروءَآليا َ
مواقعَالرموز َ
(السطرَ)1

رقمَالخانةَ
فيَالجزءَ
المقروءَ
بصريا

َ1إلىَ2

َ 02

َ3إلىَ5

َ

َ6إلىََ36

َ04و03

المواصفات

عددَالرموز

المراجعَ
والمالحظات*

رمزَالوثيقة

حرفانَ ،يجب َأن َيكون َالحرف َاألول َمنهما َحـرفَ

2

المالحظات َأَ ،بَ،

دولةَأوَمنظمةَ
اإلصدار

يجب َاستعمال َالرمز َمن َثالثة َحروف َالوارد َفيَ
الجزء َالثالث َمن َالوثيقة ََ .Doc 9303ويجب َملءَ
الفراغاتَبالرمزَ(>)َ.

3

المالحظاتَأَ،جَ،ه.

االسم

َ 31
يتكونَاالسمَمنَمعرفينَرئيسيَوثانويَيجبَ
فصلهماَبرمزينَلملءَالفراغَ(>>)َ.ويجبَفصلَ (المعرفَالرئيسيَ ،
العناصرَالمكونةَللمعرفينَالرئيسيَأوَالثانويَبرمزَ َوالمعرفَالثانويَ

عناصرَالبيانات َ

َAأوََCأوََIلإلشارةَإلىَنوعَالوثيقةَالمعينَ.ويجبَ
أنَيكونَالحرفَالثانيَكماَهوَمحددَفيَالمالحظةَ
كَ.

واحدَلملءَالفراغَ(>)َ .

ورموزَملءَالفراغ)

عندماَيتكونَاسمَحاملَالوثيقةَمنَجزءَواحدَفقطَ
يجب َإد ارجه َفيَالجزءَالمخصصَللمعرفَالرئيسيَ
واستخدام َعالمة َ(>) َالستكمال َأماكن َالحروفَ
المتبقيةَفيَالجزءَالمقروءَآلياَ.

التنقيط َ

انظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303لالطالعَ

على َالتفاصيل َبشأن َالفواصل َالعلياَ
)َ َ (apostrophesوشرطات َالوصل َ)َ(hyphens
والفواصلَ)َ .(commas

َ

جَ،هَ،ك.

المالحظاتَأَ،جَ،ه.

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2

الجزءَالمقروءَآليا َ
مواقعَالرموز َ
(السطرَ)1

رقمَالخانةَ
فيَالجزءَ
المقروءَ
بصريا

عناصرَالبيانات َ

13

المواصفات

األلقابَالتيَتسبقَ أنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303لالطالعَ
أوَتلحقَباألسماءَ علىَمزيدَمنَالتفاصيلَ .
عالمةَملءَالفراغ

المراجعَ
والمالحظات*

عددَالرموز
َ

إذا َكانتَجميعَعناصرَالمعرفينَالرئيسيَوالثانويَ
ورمـوز َالفصل َالمطلوبة َ(عالمات َملء َالفراغ)َ
الَيتجاوز َمجموعها ََ 31رمزاَ ،فإنه َيجب َإدراجَ
جميعَعناصرَاالسمَفيَالجـزءَالمقروءَآلياَويجبَ
ملء َجميع َمواقع َالرموز َغير َالمستعملة َبعالماتَ
ملءَالفراغَ(>)َمعَتكرارهاَحتىَالموقعََ 36إذا َلزمَ

األمرَ .
اختصارَاالسم

إذا َتجاوز َعدد َرموز َالمعرفين َالرئيسي َوالثانويَ

المالحظات َأَ،جَ،هَ

َ

يجب َإلغاء َرموز َمن َعنصر َأو َأكثر َمنَ
المعرف َالرئيسي َحتى َتخلو َثالثة َمواقع َمنَ
الرموزَ ،ويصبح َباإلمكان َإدخال َعالمتي َملءَ

َ

وعالمات َالفصل َ(عالمات َملء َالفراغ) َعددَ
مواقع َالرموز َالمتاحة َلألسماء َ(أي ََ ،)31فإنهَ
يجبَاختصارهاَعلىَالنحوَالتاليَ :

الفراغ َ(>>) َوالحرف َاألول َمن َالعنصر َاألولَ
فيَالمعرفَالثانيَ.ويجبَأنَيكونَالرمزَاألخيرَ
(الموقعََ 36فيَالسطرَ،الرمزَالحاديَوالثالثينَ
من َاالسم) َرم از َأبجديا َ(من ََ Aإلى ََ .)Zويدلَ
ذلكَعلىَاحتمالَحدوثَاختصارَ َ.
َ

والفقرةَ3-2-4

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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الجزءَالمقروءَآليا َ
مواقعَالرموز َ
(السطرَ)1

رقمَالخانةَ
فيَالجزءَ
المقروءَ
بصريا

عناصرَالبيانات َ
َ

المواصفات

المراجعَ
والمالحظات*

عددَالرموز
َ

يمكنَإجراءَمزيدَمنَاالختصارَللمعرفَالرئيسيَ

للسماحَبإدراج َرموزَالمعرفَالثانويَ،شريطةَأنَ
ينتهي َحقل َاالسم َبرمز َأبجدي َ(الموقع ََ 36فيَ
السطرَ ،الرمز َالحادي َوالثالثين َمن َاالسم)َ.
ويدلَذلكَعلىَاحتمالَحدوثَاختصارَ َ.

َ

َ

عندماَيتكونَاالسمَمنَمعرفَرئيسيَفقطَيتعدىَ
عدد َالمواقع َالمتوفرة َلالسمَ ،أي َالموقع ََ 36فيَ
السطرَ ،الرمز َالحادي َوالثالثين َمن َاالسمَ،
فيجب َحذف َرمز َواحد َأو َأكثر َمن َعناصرَ
االسمَحتىَيصبحَآخرَرمزَفيَخانةَاالسمَمنَ

الحروفَاألبجديةَ .


توجدَالمالحظاتَفيَالجزءَاألخيرَمنَالفقرةََ .2-2-2-4

َ 2-2-2-4هيكلَالبياناتَللسطرَاألوسطَالمقروءَآليا َ
الجزءَالمقروءَآليا َ رقمَالخانةَفيَ
مواقعَالرموز َ الجزءَالمقروءَ
عناصرَالبيانات
بصريا
(السطرَ)1
َ1إلىَ9

َ 09

المواصفات

عددَالرموز

المراجعَوالمالحظات*

رقمَال َوثيقة

بالصورة َالتي َتحددها َدولة َأو َمنظمة َاإلصدارَ
لتمييز َالوثيقةَبصورةَفريدة َعنَجميعَوثائقَالسفرَ
األخرىَ َالمقروءة َآلياَ .يجب َأن َتحل َرمَوز َملءَ

9

المالحظات َأَ ،بَ،
هَ،ي.

الفراغَ(>)َمحلَأيَفراغاتَ.أنظرَالجزءَالثالثَمنَ
الوثيقة ََ Doc 9303لالطالع َعلى َمزيد َمنَ
التفاصيلَ .

10

َ11إلىَ13

06

رمزَالتدقيق

يجب َإعداده َحسب َالجزء َالثالث َمن َالوثيقةَ

1

المالحظات َبَ ،جَ،

الجنسية

أنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303لالطالعَ
علىَمزيدَمنَالتفاصيلَ .

3

المالحظات َأَ ،جَ،
هَ،ح.

َDoc 9303وتدوينهَحسبَالفقرةََ .4-2-4

ي.

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2
الجزءَالمقروءَآليا َ رقمَالخانةَفيَ
مواقعَالرموز َ الجزءَالمقروءَ
عناصرَالبيانات
بصريا
(السطرَ)1

15

المواصفات

عددَالرموز

المراجعَوالمالحظات*

تاريخَالميالد

أنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303لالطالعَ
علىَمزيدَمنَالتفاصيل.

6

المالحظاتَبَ،جَ،ه.

رمزَالتدقيق

يجبَحسابهَحسبماَحددهَالجزء َالثالثَمنَالوثيقةَ
َDoc 9303وتدوينهَحسبَالفقرةَ.4-2-4

1

المالحظةَب.

21

05

الجنس

َ=َFأنثىَ=َMَ،ذكر َ

1

المالحظات َأَ ،جَ،

َ22إلىَ27

10

تاريخَانتهاءَالسريان َ أنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303لالطالعَ

6

المالحظتانَبَ،ه.

يجب َإعداده َحسب َالجزء َالثالث َمن َالوثيقةَ
َDoc 9303وتدوينهَحسبَالفقرةَ.4-2-4

1

المالحظةَب.

َبياناتَ الستعمال َدولة َأو َمنظمة َاإلصدارَ .ويجب َملءَ
مواقع َالرموز َغير َالمستعملة َبرموز َملء َالفراغاتَ
(>) َوتكرارها َحتى َالموضوع ََ 35حسب َالحاجةَ.

7

المالحظات َأَ ،بَ ،جَ،
دَ،هَ،ي.

َ14إلىَ19

َ 07

20

28
35-29

>َ=َغيرَمحدد

علىَمزيدَمنَالتفاصيل.

رقمَالتدقيق
عناصر
اختياريةَ

هَ،و.

أنظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303لالطالعَ
علىَمزيدَمنَالتفاصيل.

36

رقمَالتدقيقَالمركب

رقم َالتدقيق َالمركب َللتحقق َمن َعناصر َبياناتَ
السطرَالسفليَالمقروءَآلياَ .
يجب َإعداده َحسب َالجزء َالثالث َمن َالوثيقةَ

1

المالحظةَب

َDoc 9303وتدوينهَحسبَالفقرةَ.4-2-4

*َمالحظاتَبخصوصَالفقرتينََ1-1-4وَ َ.2-2-4
َ
أ) َالرموزَاألبجديةَ(منََ Aإلىََ.)Zيجوزَإدراجَالرموزَالوطنيةَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَ.وفيَالجزءَالمقروءَآلياَتستعملَفقطَالرموزَ
المحددةَفيَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
ب) َالرموز َالرقمية َ(من ََ 0إلى ََ .)9يجوز َإدراج َالرموز َالوطنية َإضافيا َفي َالجزء َالمقروء َبصرياَ .وفي َالجزء َالمقروء َآليا َتستعمل َفقطَ
األرقامََ9َ–َ0علىَالنحوَالمحددَفيَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
ج) َيجوزَإدراجَعالماتَالتنقيطَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَ.وفيَالجزءَالمقروءَآلياَيجوزَفقطَاستعمالَرمزَملءَالفراغَالمحددَفيَالجزءَ
الثالثَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
د) َيجوزَأنَتظهرَعناصرَالبياناتَاالختياريةَفيَالجزءََ .VI
ه) َاسمَالخانةَغيرَمطبوعَعلىَالوثيقةَ َ.
ََ

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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و) َعندماَالَترغبَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَفيَتحديدَالجنسَ،يجبَاستعمالَرمزَملءَالفراغ َ)<( َفيَهذهَالخانةَفيَالجزءَالمقروءَآلياَ
وَXفيَهذهَالخانةَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَ .
ز) َاستعمالَاسمَلتعريفَخانةَهوَخيارَلدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ .
ح) َ فيَحالةَوثيقةَصادرةَعنَمنظمةَاألممَالمتحدةَ،أوَإحدىَوكاالتهاَالمتخصصةَ،إلىَموظفَمحددَ،يستعملَرمزَالمنظمةَالمالئمَبدالَ
عنَالجنسيةَ.انظرَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
ط) َتدرجَمساحةَ(مساحات)َفارغةَ.ويجبَحسابَالمساحاتَالفارغةَبينَالكلماتَحتىَالعددَاألقصىَللحروفَالمسموحَبهَفيَالمجالَ .
ي) َقدَيكونَعددَالرموزَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَمتغيراَ،إالَأنهَإذاَكانتَالوثيقةَتحتويَعلىَأكثرَمنََ 9رموزَ،يجبَعرضَالرموزَ
التسعةَالرئيسيةَفيَالجزءَالمقروءَآلياَفيَمواقعَالرموزَمنََ 1إلىََ.9ويجبَأنَيليهاَرمزَلملءَالفراغَبدالَعنَرقمَتدقيقَلبيانَرقمَ
مختصرَ.ويجبَعرضَالرموزَالمتبقيةَلرقمَالوثيقةَفيَبدايةَالخانةَالمخصصةَلعناصرَالبياناتَاالختياريةَ(مواقعَالرموزَمنََ29إلىَ
منَالسطرَالسفليَالمقروءَآليا)َيليهاَرقمَتدقيقَورمزَلملءَالفراغَ .
َ
َ35
ك) َيجبَأنَيكونَالرمزَاألولََAأوََCأوََ.Iوتاريخياَفإنَهذهَالحروفَالثالثةَاختيرتَلسهولةَالتعرفَعليهاَفيَمجموعةَحروفََالمعاينةَ
البصريةَََ OCR-Bويجبَأنَيرجع َالرمزَالثانيَلتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَمعَاالمتناع َعن َاستعمال َالحرف ََ،Vوعن َاستعمالَ
الحرفََCبعدَالحرفََ .A
ل) َيجبَأنَيكونَاسمَالخانةَمطبوعاَعلىَالوثيقةَ .

3-2-4

اختصار االسم في الجزء المقروء آليا

الجزء َالمقروءَآلياَ.وإذاَكانَ
تردَفيَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303القواعدَاألساسيةَلكتابةَاسمَحامل َالوثيقة َفيَالجزءَالمقروءَبصرياَو َ
االسمَيحتويَعلىَرموزَأكثرَمماَيتوافرَفيَخانةَاالسمَمنَالجزءَالمقروءَآلياَمنَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ،2فمنَالضروريَاختصارَاالسمَ.
وتوفرَاألساليبَالتاليةَعدداَمنَالخياراتَالمتاحةَالستعمالهاَحسبَتقديرَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ .

َ 1-3-2-4األسماءَالمختصرةَ—َالمعرفَالثانويَالمختصر َ
أ) َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَإلىَاألحرفَاألوليةَ :
َاالسمَ Nilavadhanananda Chayapa Dejthamrong Krasuangَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ NILAVADHANANANDA, CHAYAPA DEJTHAMRONG KRASUANGَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTONILAVADHANANANDA<<CHAYAPA<DEJ<Kَ :
ب) َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَ َ:
َاالسمَ Nilavadhanananda Arnpol Petch Charonguangَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ NILAVADHANANANDA, ARNPOL PETCH CHARONGUANGَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTONILAVADHANANANDA<<ARN<PET<CHAROَ :

ََ

الجزءَالسادسََالمواصفاتَالفنيةَالفريدةَ َ
َ َوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ) (MRTDsمنَالمقاسَ2
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َ 2-3-2-4األسماءَالمختصرةَ—َتمَاختصارَالمعرفَالرئيسي َ
أ) َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَإلىَاألحرفَاألوليةَ َ:
َاالسمَ Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnamboolَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTOBENNELONG<WOOLOOMOOLOO<W<W<<D<Pَ :
ب) َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَ َ:
َاالسمَ Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnamboolَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTOBENNELONG<WOOLOOM<WAR<WARN<<D<Pَ :
ج) َتمَاختصارَواحدَأوَأكثرَمنَمكوناتَاالسمَإلىَعددَثابتَمنَالرموزَ :
َاالسمَ Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnamboolَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROOَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTOBENNEL<WOOLO<WARRA<WARNA<<DIN<Pَ َ:

َ 3-3-2-4األسماءَالتيَتتالءمَمعَالحدَاألقصىَللمواقعَالمتاحةَداخلَالخانةَنفسهاَ،والتيَتدلَعلىَاحتمالَحدوثَاختصارَنظراَ
لوجودَالحرفَفيَالموقعَاألخيرَمنَخانةَاالسمَ،والتيَلمَيتمَاختصارها َ
َاالسمَ Jonathon Alec Papandropoulousَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ PAPANDROPOULOUS, JONATHOON ALECَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTOPAPANDROPOULOUS<<JONATHOON<ALECَ َ:
مالحظةَ— َعلىَالرغمَمنَوجودَحرفَأبجديَفيَالموقعََ 36منَالسطرَالسفليَالمقروءَآلياَمنَوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ 2هذهَ،فإنَهذاَ
االسمَلمَيتمَاختصارهَإالَأنهَيجبَافتراضَأنهَقدَاختصرَ .

َ 4-3-2-4األسماءَالتيَتتضمنَمكوناتَمتعددة َ
َاالسمَ Martin Van Der Muellenَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ VAN DER MUELLEN, MARTINَ :
َ<<<<<<<<َ I<UTOVAN<DER<MUELLEN<<MARTIN
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلويَ)َ:

َ

َاالسمَ Huda Muhammad Jawad Al-Basriَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ AL-BASRI, HUDA MUHAMMAD JAWADَ :
َ<<َ <UTOAL<BASRI<<HUDA<MUHAMMAD<JAWAD
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلويَ)َ:
َاالسمَ Jose Ramon Vilarchao Fernandezَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ VILARCHAO FERNANDEZ, JOSE RAMONَ :
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلوي)َ I<UTOVILARCHAO<FERNANDEZ<<JOSE<RAMONَ َ:

بدونَمعرفَثانويَ َ
َ 5-3-2-4
ّ
َاالسمَ Arkfreithَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصريا:

ََ ARKFREITH

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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َ

َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلويَ)َ:

َ

َاالسمَ Satriya Sudarpaَ َ:
َالجزءَالمقروءَبصرياَ SATRIYA SUDARPAَ :
َ<<<<<<<<<<<<<<<<َ I I<UTOSATRIYA<SUDARPA
َالجزءَالمقروءَآلياَ(السطرَالعلويَ)َ:

4-2-4

َ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<َ I<UTOARKFREITH

أرقام التدقيق في الجزء المقروء آليا

يردَأسلوبَإعداد َأرقامَالتدقيقَفيَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ.Doc 9303وبالنسبةَلوثيقةَالسفرَمنَالحجمََ،2يتيحَهيكلَالبياناتَللسطورَ
المقروءةَآلياَفيَالفقرةََ2-2-4المجالَإلدراجَأربعةَأرقامَتدقيقَعلىَالنحوَالتالي.
مواقعَالرموزَ(السطرَالسفليَمنَالجزءَالمقروءَآليا) َ

موقعَرقمَالتدقيق َ

رقمَتدقيقَرقمَالوثيقةَ

9-1

10

رقمَتدقيقَتاريخَالميالد

19-14

20

رقمَتدقيقَتاريخَانتهاءَالسريان

27-22

28

يستعملَلحسابَرقمَالتدقيق
َ

رقمَالتدقيقَ

رقمَالتدقيقَالمركب

(السطرَالسفليَمنَالجزءَالمقروءَآليا)

36

(َ35-22َ،20-14َ،10-1السطرَالسفلي) َ

مالحظةَ—َتستثنىَالمواقعََ13-11والموقعََ21
(السطرَالسفلي)َمنَحسابَرقمَالتدقيقَالمركب.

َ
3-4

تمثيل دولة أو منظمة اإلصدار وجنسية صاحب الوثيقة
في الجزء المقروء آليا والجزء المقروء بصريا

استعمالَالرموزَالمكونةَمنَثالثةَأحرفَالواردةَفي َالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ Doc 9303إلزاميَفيَالجزءَالمقروءَآلياَ.وفيَالجزءَالمقروءَ
بصرياَ،ينبغيَأنَيظهرَاسمَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَبأكملهَ،ويمكنَأنَتظهرَجنسيةَصاحبَالوثيقةَفيَالجزءَالمقروءَبصرياَإماَبأكملهاَ
وإماَفيَشكلَرمزَمكونَمنَثالثةَحروفَ.وتحددَالمواقعَفيَالجدولَالتاليَ .
الجزء

رقمَالخانة

دولةَأوَمنظمةَاإلصدار

الجزءَالمقروءَبصريا َ
الجزءَالمقروءَآليا َ
(السطرَالعلوي)

َ 01

جنسيةَصاحبَالوثيقة

الجزءَالمقروءَبصريا َ
الجزءَالمقروءَآليا َ
(السطرَالسفلي)

06

-5

رقم َ
موقعَالرموز

عدد َ
مواقعَالرموز

َ5َ-َ3

متغير َ
3

ََ 13َ-َ11

متغير َ
3

المراجع (معياري)

ISO/IEC 7810:2019, Identification cards — Physical characteristics

ISO/IEC 7810

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

ISO 1073-2

— — — — — — — —

المرفق (أ) بالجزء السادس
أمثلة على وثيقة سفر رسمية مقروءة آليا من الحجم  2أضيفت إليها البيانات الشخصية

(إعالمي)
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الشكل (أ) :1-طريقة العرض التقليدية لوثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2
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Anna Maria Eriksson
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الشكل (أ) :2-طريقة العرض المرنة التي يتسع فيها الجزء  IIليستوعب بصمة اإلصبع االختيارية
App A-1
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UTOPIA
ERIKSSON
12 AUG/AOUT 74
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D23145890

Anna Maria Eriksson
<<<<<<<<<<<I<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
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الشكل (أ) :3-طريقة العرض المرنة التي يتداخل فيها الجزء  IVمع الجزء  ،Vبما يجعل التوقيع فوق الصورة

UTOPIA
D23145890

ANNA MARIA
12 AUG/AOUT 74

15 APR/AVR 12

ERIKSSON
UTO

F/F

Anna Maria Eriksson
<<<<<<<<<<<I<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
D231458907UTO7408122F1204159<<<<<<<6

الشكل (أ) :4-طريقة العرض المرنة التي يمتد فيها الجزء  IIإلى اليسار ليتداخل مع الجزء  ،Vالصورة.
وتم تمديد الجزء  IIIإلى أعلى إلى الجانب األيمن من الجزء  Iمن أجل استيعاب رقم الوثيقة
َ
َ

—ََ—ََ—ََ—ََ—ََ—ََ—ََ—

المرفق (ب) بالجزء السادس
بنية الجزء المقروء آليا من وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا
من الحجم ( 2إعالمي)

<<<<<<<<<<<I<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
D231458907UTO7408122F1204159<<<<<<<6

الشكل (ب)1-

بنية بيانات الجزء المقروء آليا في وثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2

َمالحظةَ—ََتردَالرموزَالمكونةَمنَثالثةَحروفَفيَالجزءَالثالثَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
—َانتهىَ— َ
App B-1

