
 
 

 متطلبات الرقم الوطني وجواز السفر

: متطلبات الرقم الوطني

 

  اإلجــــــــراء   لباتـــــــالمتط الرسوم (كندي$) 

 

  مجانا 

 الطفل  شهادة ميالد   نسخة من - 

  واز  جأو  لد الطفل  الرقم الوطني لوا صورة من  - 

 القومية أو البطاقة  فرهس         

 نسخة من هوية الطفل- 

 

 جديد لألطفال وطني صدار رقم إ

 

 

  مجانا 

 صورة من شهادة الجنسية  - 

و صورة من  أ صورة من الرقم الوطني للشاهد - 

 واز سفره ج         

  ولديهمسنة  15لمن هم فوق جديد   قم وطنير صدار  إ 
 جنسية شهادة 

 

 
 

  مجانا 

  نسخة من شهادة ميالد مقدم الطلب وحضوره         - 

  خصيا ش          

  شاهد من األقارب (أب ، جد ، أعمام ، خاالت ،         - 

ً إ            خوة ، أخوات ، إبن عم) وحضوره شخصيا

 حضور مقدم الطلب شخصيًا        -

  15رقم الهوية الوطنية لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 
 ةشهادة جنسي لديهم  وليسعاًما 

 

  للرقم الوطني   تالف فاقد/استخراج بدل     مقدم الطلب شخصيا  حضور -   45$

  

70$ 

        

 من الرقم الوطني   نسخة        -

       الدئم  تسجيل الشهادة   + إثبات المهنة         - 

 يةجامع + شهادة  مهنةلل        

  بوجود    ة الحالة االجتماعي   تعديل        -

 مجانا   سيمة زواج ق          

 

 الرقم الوطني بياناتتعديل    

 

 

 

 



 
 

:تطلبات الجواز اإللكتروني م

 

 وازــنوع الج واز ـــــمتطلبات تجديد ج  متطلبات استخراج جواز ألول مرة   (كندي$)  الرسوم 

  

 

$130  

  الرقم الوطنينسخة من        - 

+  هوية والد أو والدة الطفل  من نسخة       - 
 طفل البالموافقة على إصدار جواز سفر  إقرار

 دفع الرسوم      -

 

  نسخة من الجواز السابق     - 

هوية والد أو والدة الطفل   من سخةن  -
جواز    تجديد إقراربالموافقة على  +  

 سفرالطفل 

 دفع الرسوم   - 

  5مدة  طفل (صالح ل   جواز
 سنوات) 

 الوطني نسخة من الرقم  -   $256

 دفع الرسوم- 

 من الجواز السابق   نسخة     - 

 الرسوم   دفع    - 

بيانات أو استخراج بدل  عديل ت 
   فاقد/تالف لجواز سفر عادي 

 )سنوات   10صالح لمدة ( 

 

$630 

 نسخة من الرقم الوطني   - 

رجل أعمال ، تاجر  يجب أن تكون ( المهنة    - 
  ر)أو مدي

العمل + تحاد  إ   اسم العمل وشهادة من  - 
 عام الشركات + صاحب العمل مسجل 

  خلو طرف من الضرائب    - 

 دفع الرسوم   -

 تجاري جواز سفر  
 ) نواتس 10 لـمدة صالح  (
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