متطلبات صورة جواز السفر
(أ) نوعية الصورة:








الصورة ينبغي أن تكون ملونة وليست باألسود واألبيض.
ينبغي أن تكون الصورة مطبوعة على ورق التصوير األبيض.
يجب أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل  6أشهر على األكثر).
يجب أن تكون مالمح الوجه واضحة بحيث تظهر لون الجلد الطبيعي.
يجب أن ال تشوب الصورة أي طيات ،بقع حبر أو ثقوب.
يجب أن تبين صورة الشخص المعني وهو ينظر بشكل مستقيم ومباشر إلى كاميرا التصوير مع مراعاة أن
تكون تعابير الوجه واضحة بشكلها الطبيعي.
عند تقديم الصور في شكل مطبوع ينبغي أن تكون على ورق ذي نوعية عالية.

(ب) الشكل واإلنارة:







يجب أن تبين الصورة عيون الشخص المعني مفتوحه وواضحة جدا وال ينبغي أن يتخلل الصورة انعكاسا
ضوئيا أو توهجا ناتجا من النظارات.
يجب أن تبين صورة الشخص واضحة وأن ال يغطيها الشعر والتأكد من إن النظارات ال تغطي أي جزء من
العيون.
ينبغي أن يكون الرأس مستقيم وأن تكون الصورة خالية من الظالل.
يجب أن تكون خلفية الصورة خالية وأن يكون لونها أبيض.
يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن االنعكاس الضوئي للكاميرا.
ال يجوز إجراء أية تعديالت أو تحسينات على الصور الملتقطة ( .ويجب أن ال تكون معدلة باستخدام برامج
الكمبيوتر).

(ج) النظارات:



يجب أن تبين الصورة العيون بوضوح وال تعكس النظارات األنوار ويفضل تجنب النظارات ذات اإلطار
السميك والتأكد من إنها ال تغطي أي جزء من العيون.
ال يتم قبول الصور بعدسات الصقة أو نظارات ملونة تخفي اللون األصلي للعين.

(د) غطاء الرأس:


يسمح باستخدام الحجاب والغترة على أن ال يؤثر ارتدائها على المظهر العام للشخص وأن ال يحجب المالمح
األساسية للوجه.

(هـ) األطفال:




يجب أن يظهر في الصورة الطفل المعني وحده دون أشخاص آخرين.
إذا كان عمر الطفل أقل من  5سنوات ،فال يستوجب عليه أن ينظر بشكل مباشر إلى الكاميرا.
إذا كان عمر الطفل أقل من سنة واحده ،فال يستوجب أن تكون العيون مفتوحة في الصورة الملتقطة .وإذا كان
الرأس مستند إلى يد شخص آخر فيجب أن ال تكون اليد مرئية في الصورة.

(و) قياس الصورة:


قياس الصورة  6x4سم.

