كتيب التعليمات الواجب اتباعها للحصول على جواز السفر االلكتروني من خالل السفارة
الليبية في برلين

نلخص لكم املستندات املطلوبة ابلشرح كما يلي:
 .1حجز موعد ابلقسم القنصلي ابلسااة اللبيبة ي املانبا  ،وذلك من خالل املوقع الرمسي التايل ،على ا يكىو حجىز املوعىد ى
خانة قسم اجلىوااات اللكوونبىة طقى  ،ولىن يتتىد ب ىل ذلىك مىن املواعبىد ،ي حالىة التىا الت يرجى حجىز موعىد مناصىل لكىل طىر مىن
اطرا التا لة
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ال يوجد لدى السفارة اية صفحات على مواقع التواصل االجتماعي ،وان املصدر األعالمي الوحيد للسفارة هو املوقع االلكرتين
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 .2لضىىما وجىىو اليبىىا ت منظومىىة اجلىوااات اللبيبىىة ،وإ ةاج اسىىم املىواان اخىىل منظومىىة اجلىوااات ،وبنىىاع على التتلبمىىات الىواة مىىن
مصىىل ة اجل ىوااات واجلنسىىبة اللبيبىىة ،جيىىح حجىىز موعىىد ي املنظومىىة الر بس ىبة بلبيبىىا ،وذل ىك مىىن خىىالل املوقىىع الرمسىىي ملنظومىىة اجل ىوااات
 ، http://www.nid.gov.lyمث اختباة حجز مواعيد جواز سفر من قا مة خدمات الكرتونية .

يتم تتيئة ةقم القبد والرقم الواين وةقم اهلاتف "الرقم اللبيب" وةمز الت قق "احلروف والةقام امليبنة ي الصوة "
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بتد امتام عملبة حجز املوعد ،يتم اياعة إيصال حجز املوعد ،واحضاةه مع ابقي املستندات املطلوبة.

علما أب منطومة حجز املواعبد اللبيبة ستكو متاحة يوم اخلمبس طق من كل اسيوع مىن السىاعا احلا يىة عشىر وحىا السىاعا ال انبىة
عشر ظهىرا بتوقبى لبيبىا ،كمىا حكىن حجىز املوعىد أبو ةيىم وي او مدينىة مىن املىد اللبيبىة ،نو انىا لىبس مىن الضىروة ا يتواطىق مىع
املوعد اخلاص ابلسااة اللبيبة ي املانبا.
 . 3اياعىىة وتوقبىىع الىىرقم الىىواين مىىن املوقىىع الرمسىىي للىىرقم الىىواين و نحضىىاةه مىىع املسىىتندات املطلوبىىة  ،وحكىىن اياعتىىا مىىن خىىالل املوقىىع
اللكووين املخصص لذلك ،وهو http://www.nid.gov.ly/
بتد الوصول للصا ة املخصصة يتم ا خىال اليبىا ت املطلوبىة حسىح املو ى ي
الصوة التالبة:
ن .يتم ا خال ةقم القبد ،وهو اجلزع األول من البساة قيل عالمة (  ) -ي وةقة التا لة.
ب .يىىتم ا خىىال سىىنة املىىبال  ،علمىىا ابنىىا اب خىىال سىىنة املىىبال ل ى ب سىىوف يىىتم اظهىىاة
الةقام الوانبة جلمبع نطرا األسره.

ج .يىىتم ا خىىال الحىىرف والةقىىام الىىمث تظهىىر ابلصىىوة  ،مث النقىىر عل ى ( اةسىىال ) لبىىتم
اظهاة الرقم الواين
ونود لفت انتباهكم على ضرورة التاكد من مطابقة االسم ابلكامل مابني مستند الرقم الوطين وشهادة امليالد.
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 . 4يىىتم تتىىديل اليبىىا ت ابلل ىىة الالتبنبىىة مىىا يتواطىىق مىىع ج ىواا السىىار القىىدا "حىىا ل يتتىىاة ذلىىك مىىع األقامىىة الملانبىىة او املسىىتندات
الدةاسبة" ،وذلك من خالل النموذج املخصص ي املوقىع الرمسىي للجىوااات  ، http://www.nid.gov.ly ،مث اختبىاة طباعةة
منوذج جواز السفر من قا مة خدمات الكرتونية .

يتم تتيئة ةقم القبد والرقم الواين وةمز الت قق "احلروف والةقام امليبنة ي الصوة "
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 .5تتيئة النموذج املخصص لستخراج جواا السىار املتىوطر مقىر السىااة  ،لىذلك يرجىي احلضىوة قيىل املوعىد ا ىد بربىع سىاعة لسىتالم
نسخة من النموذج والقبام بتتيئتا ،ويرج الدقة وو وح اخل خالل تتيئة النموذج.

. 6كتبح التا لة مص وب بنسخة من شها املبال وةقم وةقة التا لة.
 .7احضاة جواا السار القدا.
 .8احضاة بطاقة القامة الملانبة.
الخو والخوات املواانني الكرام ،نرجو التزامكم ابخلطوات املو

ة ي هذا الكتبح ،واللتزام ابملواعبد ،وذلك لضما سل عملبىة

استخراج جوااات السار ابلشكل املطلوب ،وحا يتسىن للموظف املختص ابمتام عملىا مىع كاطىة املىواانني ،كمىا ىبطكم علمىا أبنىا ل
يتتد ال ابحلضوة الشخصي للشخص املطلوب استخراج جواا سار لا ،وننا لن يتم استالم او الح بدو موعد او وجو نواقص ي
املستندات املطلوبة ،ونلخصها لكم كالتايل
 .1ايصال حجز املوعد منظومة اجلوااات اللبيبة.

 .5شها املبال ووةقة التا لة.

 .2مستند الرقم الواين موقع بتوقبع املواان.

 .6جواا السار القدا.

 .3منوذج تتديل السم ابلل ة الالتبنبة.

 .7بطاقة القامة الملانبة.

 .4منوذج جواا السار.
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