انتيسيراث انتً تقذيها وزارة انذاخهيت نهًصريين فً انخارج

أٔالٔ :صبئك انسفش ٔ انٓجشح ٔ انجُسٛخ
 - 1ف ٙدبنخ دظٕل أدذ انًظش ٍٛٚثبنخبسط ػهٗ جُسٛخ أجُجٛخ فٛجت ػه ّٛاٌ ٚزمذو نًظهذخ ٔصبئك انسفش ٔانٓجشح ٔانجُسٛخ ثٕصاسح انذاخهٛخ ثطهت اإلرٌ
نّ ثبنزجُس ثبنجُسٛخ األجُجٛخ يغ االدزفبظ أٔ ػذو االدزفبظ ثبنجُسٛخ انًظشٚخ ( دزٗ ًٚكٍ إطذاس لشاس ٔصاس٘ ثزنك ) ٔرنك ػهٗ انًُٕرط انًؼذ نزنك ثمسى
انجُسٛخ ثبنًظهذخ سلى  12يشفمب ثّ :
• يب ٚضجذ رًزؼّ ثبنجُسٛخ انًظشٚخ (شٓبدح يٛالدِ ٔشٓبدح يٛالد ٔانذِ)
• يب ٚفٛذ رًزؼّ ثبنجُسٛخ األجُجٛخ (جٕاص سفشِ األجُج ٙأٔ شٓبدح انجُسٛخ األجُجٛخ).
ٔ فٕس طذٔس انمشاس انٕصاس٘ انًشبس إنًٚ ّٛكٍ نًٍ ْى ف ٙسٍ انزجُٛذ االسزفبدح يٍ لشاس ٔصٚش انذفبع سلى  280نسُخ  1986ثبسزضُبء يضدٔج ٙانجُسٛخ يٍ
رأدٚخ انخذيخ انؼسكشٚخ ٔٚهضو نزنك رمذيّ ثجطبلزّ انشخظٛخ ٔانشلى انضالص ٙنهزجُٛـذ دزٗ ًٚكٍ إخطبس إداسح انزجُٛذ الرخبر انالصو َذٕ اسزضُبئّ يٍ أداء انخذيخ
انؼسكشٚخ ػهًب ثأٌ انمشاس انٕصاس٘ انز٘ ٚسًخ ثبصدٔاط انجُسٛخ ٚظذس خالل شٓش يٍ انزمذو ثبنطهت يسزٕفٛب انًسزُذاد .
ف ٙدبنخ دظٕل أدذ انًظش ٍٛٚػهٗ جُسٛخ أجُجٛخ ًٚكُّ انذخٕل إنٗ انجالد يٍ إدذٖ يُبفز يظش انششػٛخ ثبنجٕاص األجُج ٙثؼذ رمذ ًّٚأ٘ يسزُذ ُٚجئ ػٍ
رًزؼّ ثبنجُسٛخ انًظشٚخ ( ثطبلخ شخظٛخ  -جٕاص سفش يُزٓٗ  -سخظخ لٛبدح...انخ ) ٔ .فٗ ْزِ انذبنخ سٛزى يُذّ إلبيخ نًذح  6شٕٓس
ٔإٌ نى ٚكٍ ف ٙدٕصرّ أٚب يٍ رهك انًسزُذاد ٚزى يؼبيهزّ ٔفمب نجٕاص انسفش األجُج ٙانز٘ ٚذًهّ ًُٔٚخ إلبيخ نًذح شٓش يغ إػبفخ خبرى انزُج ّٛثبنزسجٛم خالل
 7أٚبو ٔفٗ ْزِ انذبنخ ًٚكُّ انزمذو نمسى انزسجٛم ثبنًظهذخ ٔثؼذ رمذ ًّٚأ٘ يسزُذ ُٚجئ ػٍ رًزؼّ ثبنجُسٛخ انًظشٚخ ًٚكٍ رؼذٚم اإللبيخ إنٗ  6شٕٓس ٔإنغبء
خبرى انزسجٛم .
ًٚكٍ نهًظش٘ انًزجُس ثجُسٛخ أجُجٛخ يغبدسح انجالد ثجٕاص سفشِ األجُج ٙخالل يذح انسزخ أشٓش انًًُٕدخ نّ دٌٔ يطبنجزّ ثأ٘ يسزُذ يٍ انًسزُذاد ٔنكٍ
ف ٙدبنخ رجبٔصِ نًذح اإللبيخ فهٍ ٚسًخ نّ ثًغبدسح انجالد إال ثؼذ رطجٛك لٕاػذ سفش انًظش ٍٛٚثًؼشفخ إداسح اإللبيخ ثبنًظهذخ ٔرنك يٍ دٛش:
• يٕافمخ انٕن ٙانششػ ٙنألٔالد انمظش ( انٕانذ  -أٔ انؼى أٔ ٔانذ األة  ،ف ٙدبنخ رٕاجذ األة خبسط انجالد ).
• يٕافمخ جٓخ انؼًم نهؼبيه ٍٛف ٙانذكٕيخ ٔلطبع األػًبل .
• انًسزُذ انزجُٛذ٘ نهزْ ٍٚى ف ٙسٍ انزجُٛذ ( سٍ انضبيُخ ػشش دزٗ يٕانٛذ يب ثؼذ ٔ 1941 / 3 / 17انز٘ ٚسًخ ثًٕججّ ثسفشْى خبسط انجالد).
• إرا كبٌ نذٖ انًظش٘ انًزجُس ثجُسٛخ أجُجٛخ جٕاص سفش يظش٘ طبنخ ٚسًخ نّ ثبنسفش ًٚكُّ انزمذو ثّ إلداسح اإللبيخ يًب ٚسٓم نّ انذظٕل
ػهٗ يٓهخ انسفش خالل أسجٕػ. ٍٛ
انضٔجخ األجُجٛخ انز ٙركزست جُسٛخ صٔجٓب انًظش٘ ًٚكُٓب اسزؼًبل جٕاص سفشْب األجُج ٙف ٙدخٕنٓب نهجالد ٔسفشْب يُّ ٔرطجك ػهٓٛب َفس
انمٕاػذ انسبثك ركشْب

ثانيا :األحىال انًذنيت:
تعريف عاو بانخذياث انتً تقذيها يصهحت األحىال انًذنيت:
ٚمٕو لطبع يظهذخ األدٕال انًذَٛخ ثًخزهف انخذيبد انخبطخ ثأٔجّ انذبنخ انًذَٛخ نهًٕاؽٍ انًظش٘ يٍ دٛش انًٛالد ٔانضٔاط ٔانطالق ٔانٕفبح ٔرسجٛهٓب
ٔإطذاس انٕصبئك ٔانًسزُذاد انذانخ ػهٓٛب داخم ٔخبسط انجالد.
كًب ٚمٕو لطبع يظهذخ األدٕال انًذَٛخ ثزظذٛخ انجٛبَبد انً ذَٔخ ثبنسجالد ثُبء ػهٗ ؽهت انًٕاؽٍ ٔثؼذ ارخبر اإلجشاءاد انمبََٕٛخ انالصيخ.
ٔكزنك ثزغٛٛش األسًبء ٔانذٚبَخ ٔانجُسٛخ ثؼذ اكزًبل اإلجشاءاد انخبطخ ثٓب .
ٔٚمٕو لطبع يظهذخ األدٕال انًذَٛخ ثئطذاس انشلى انمٕي ٙنهًٕاؽٍ يُز نذظخ انًٛالد ٔفًٛب ٚه ٙلبئًخ ثبنخذيبد انز ٙرمذيٓب يظهذخ األدٕال انًذَٛخ يمسًخ
ؽجمب نُٕػٛبرٓب:

وقائع انًيالد
اسزخشاط شٓبدح انًٛالد أٔل يشح
اسزخشاط طٕسح لٛذ شٓبدح يٛالد ألٔل يشح يًٛكُخ
اسزخشاط طٕسح لٛذ شٓبدح يٛالد نهمُظهٛبد ثبنخبسط

فذض ؽهت لٛذ سبلؾ انًٛالد إرا رمذو ثبنطهت لجم يشٔس ػبو يٍ ربسٚخ انًٛالد
فذض ؽهت لٛذ سبلؾ انًٛالد إرا رمذو ثبنطهت ثؼذ يشٔس ػبو يٍ ربسٚخ انًٛالد

وقائع انسواج وانطالق
اسزخشاط طٕسح لٛذ انضٔاط انًًٛكُخ
اسزخشاط طٕسح لٛذ انطالق انًًٛكُخ

وقائع انىفاة
اسزخشاط شٓبدح انٕفبح أٔل يشح
اسزخشاط طٕسح لٛذ شٓبدح ٔفبح يًٛكُّ
فذض ؽهت لٛذ سبلؾ انٕفبح إرا رمذو ثبنطهت لجم يشٔس ػبو يٍ ربسٚخ انٕفبح
فذض ؽهت لٛذ سبلؾ انٕفبح (را رمذو ثبنطهت ثؼذ يشٔس ػبو يٍ ربسٚخ انٕفبح

إصذار بطاقت انرقى انقىيً  /انقيذ انعائهً انًًيكن
إطذاس ثطبلخ انشلى انمٕيٗ (أٔل يشح  -ثذل فبلذ  -ثذل ربنف  -رغٛٛش ثٛبَبد  -أػبدح رظٕٚش)
يسزخشط انمٛذ انؼبئهٗ انًًٛكٍ
رغٛٛش /رظذٛخ لٕٛد األدٕال انًذَٛخ
رغٛٛش لٕٛد األدٕال انًذَٛخ انًذَٔخ ثبنسجالد
رظذٛخ لٕٛد األدٕال انًذَٛخ انًذَٔخ ثبنسجالد
انذظٕل ػهٗ انشلى انمٕيٗ نهًظش ٍٛٚانًم ًٍٛٛفٗ انخبسط :
ْزح انخذيخ رمذيٓب ٔصاسح انذاخهٛخ " لطبع يظهذخ األدٕال انًذَٛخ " ثبنزُسٛك يغ ٔصاسح انخبسجٛخ ػٍ ؽشٚك انسفبساد ٔانمُظهٛبد انًظشٚخ ثبنخبسط فمؾ.
ٚزى األػالٌ ػٍ يٕػذ لٛبو انًأيٕسٚبد ألسزخشاط ثطبلخ انشلى انمٕيٗ أٔل يشح نهًظش ٍٛٚثبنخبسط ػٍ ؽشٚك انسفبساد أٔ انمُظهٛبد ٚ ٔ ،هضو ػهٗ
انًٕاؽٍ رمذٚى أطٕل ا نًسزُذاد ٔطٕس يُٓب ٔانزٗ رؤٚذ انجٛبَبد انًذَٔخ ثطهت انذظٕل ػهٗ انخذيخ ٔرنك ػُذ انزظٕٚش أ رؼزًذ طٕسح ؽجك االطم يٍ
انمُظهٛخ ثؼذ رشجًزٓب ػهٗ يسئٕنٛزٓب كًب ٚهٗ -:

إثباث انشخصيت :
رضجذ ثأدذ انجذائم اٜرٛخ  :أطم جٕاص انسفش انًظشٖ انسبسٖ انًفؼٕل -سخظخ لٛبدح يظشٚخ سبسٚخ -ػًبٌ انمشٚت دزٗ انذسجخ انضبنضخ إلصجبد شخظٛزّ

إثباث انًهنت :
رضجذ انًُٓخ نهؼبيه ٍٛثبنخبسط يمشَٔخ ثكهًخ ثبنخبسط ثبػزًبد انمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنذٔنخ انزٗ ٚؼًم ثٓب

إثباث يحم اإلقايت -:
رضجذ نهًم ًٍٛٛثبنخبسط ثبػزًبد انمُظهٛخ انًظشٚخ
رضجذ يذم اإللبي خ داخم جًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ ثًٕجت ادذ انجذائم اٜرٛخ  :أطم جٕاص انسفش انًظشٖ انسبسٖ انًفؼٕل – سخظخ انمٛبدح انًظشٚخ
انسبسٚخ – إلشاس يٍ ادذ األلبسة دزٗ انذسجخ انضبنضخ ثئلبيزّ يؼّ فٗ يذم اإللبيخ انضبثذ ثجطبلخ أٔ جٕاص انسفش انًظشٖ انسبسٖ انخبص ثبنمشٚت

إثباث انحانت االجتًاعيت :
رضجذ انذبنخ االجزًبػٛخ (يزضٔط-يطهك) ثًٕجت ادذ انجذائم اٜرٛخ -:
يسزُذاد يظشٚخ  :لسًٛخ أٔ ثٛبٌ صٔاط/ؽالق -دكى لؼبئٗ ثئصجبد انضٔاط/انطالق – لٛذ ػبئهٗ
يسزُذاد أجُجٛخ  :لسًٛخ صٔاط /ؽالق يؼزًذح يٍ انمُظهٛخ انًظشٚخ (فٗ دبنخ يب إرا كبٌ انضٔاط لجم ربسٚخ )2002/3/1

رضجذ انذبنخ االجزًبػٛخ (أسيم-أسيهخ) ثًٕجت ادذ انجذائم اٜرٛخ -:
يسزُذاد يظشٚخ  :شٓبدح ٔفبح يظشٚخ –دكى لؼبئٗ يظشٖ ثئصجبد انٕفبح -إػالو ٔساصخ أٔ إلشاس ٔطبٚخ يظشٖ
يسزُذاد أجُجٛخ  :شٓبدح ٔفبح يؼزًذح يٍ انمُظهٛخ انًظشٚخ (نهضٔط/انضٔجخ)

نهًسيذ ين انعهىياث يًكنكى زيارة انًىقع األنكترونً نًصهحت األحىال انًذنيتcso.gov.eg
ثانثا :تصاريح انعًم:
رمٕو اإلداسح انؼبيخ نزظبسٚخ انؼًم ثبنخذيبد انزبنٛخ نهًظش ٍٛٚانًم ًٍٛٛثبنخبسط:
رٕفٛش انخذيخ نهًٕاؽُ ٍٛلشة يذم إلبيزٓى
رى انزٕسغ ف ٙإَشبء ألسبو ٔ ٔدذاد رظبسٚخ انؼًم ثًؼظى انًذٌ انشئٛسٛخ ثكبفخ يذبفظبد انجًٕٓسٚخ ٔفٗ انًٕاَئ انجذشٚخ ٔانجٕٚخ رٛسٛشا ػهٗ انًٕاؽٍُٛ
ل ٙرهمٗ انخذيخ .لٛبو انمُظهٛبد انًظشٚخ ف ٙانخبسط ثبسزخشاط ٔرجذٚذ رظبسٚخ انؼًم نهًٕاؽُ ٍٛدبل رٕاجذْى خبسط انجالد ٔفمب نُظبو انؼًم انًزفك ػهّٛ
ثٔ ٍٛصاسح انذاخهٛخ ٔانمُظهٛبد انًظشٚخ ف ٙانخبسط .
اخزظبس إجشاءاد إطذاس ٔرجذٚذ رظبسٚخ انؼًم نهًٕاؽُ ٍٛرى اخزظبس إجشاءاد رمذٚى انًٕاؽٍ نطهت انذظٕل ػهٗ رظشٚخ انؼًم إنٗ صالصخ خطٕاد فمؾ
رسزغشق يذح صيُٛخ ال رزجبٔص ػششٌٔ دلٛمخ  .لبيذ اإلداسح ثبنزُسٛك يغ ثؼغ انجٓبد خبسط انٕصاسح ٔانزٚ ٙهضو يٕافمزٓب نًُخ رظشٚخ انؼًم يضم
انًخبثشاد انذشثٛخ انًجًٕػخ  13ثبنُسجخ نهًٕاؽُ ٍٛانًظش ٍٛٚساغجٗ انؼًم ثبنجٕٛش األجُجٛخ سٕاء ثبنظفخ انًذَٛخ أٔ انؼسكشٚخ ٔرنك نزٛسٛش اإلجشاءاد
ٔاخزظبس انٕلذ انالصو إلطذاس رظشٚخ انؼًم  .يُخ انمُظهٛبد انًظش ٚخ ثبنخبسط طالدٛخ اسزخشاط ٔرجذٚذ رظبسٚخ انؼًم .
انزظشٚخ أللسبو ٔٔدذاد رظبسٚخ انؼًم انفشػٛخ ثبنًٕاَئ انجذشٚخ ٔيُٛبء انمبْشح انجٕٖ ثبسزخشاط ٔ رجذٚذ رظبسٚخ انؼًم نهًٕاؽُ ٍٛيٍ كبفخ يذبفظبد
انجًٕٓسٚخ دٌٔ انزمٛذ ثبخزظبص يكبَ.ٙ
يذ ػذد سبػبد انؼًم ثبإلداسح ٔ انفشٔع انجغشافٛخ يٍ انسبػخ  8طجبدب دزٗ انسبػخ  8يسبء ٕٚيٛب نزٛسٛش أداء انخذيخ نهًٕاؽُ ٍٛػهٗ يذاس انٕٛو كًب رمٕو
اإلداسح ثبنؼًم خالل انؼطالد انشسًٛخ انطٕٚهخ نهزٛسٛش ػهٗ انؼبيه ٍٛانًظش ٍٛٚثبنخبسط ساغج ٙلؼبء إجبصارٓى ثأسع انٕؽٍ  .اخزظبس صيٍ اسزخشاط
رظبسٚخ انؼًم إنٗ  24سبػخ ف ٙد ٍٛرزى إجشاءاد انزجذٚذ ٔثذل انفبلذ فَ ٙفس انٕٛو  ٔ ..ثبنُسجخ نهذبالد اإلَسبَٛخ انؼبجهخ ٚزى اسزطالع سأٖ انجٓبد
األيُٛخ السزخشاط انزظشٚخ فَ ٙفس انٕٛو .
رى اخزظبس انًسزُذاد انًمذيخ يٍ انًٕاؽُ ٍٛنهذظٕل ػهٗ رظشٚخ انؼًم يٍ صالس ًَبرط نطهت انذظٕل ػهٗ رظشٚخ انؼًم إنٗ ًَٕرط ٔادذ فمؾٚ .كهف
انًٕاؽٍ ؽبنت رجذٚذ إرٌ انؼًم ثزمذٚى انشٓبدح انذانخ ػهٗ لٛبيّ ثسذاد ػشائت انؼبيه ٍٛثبنخبسط ٔطٕسح اإلٚظبل األدًش انذال ػهٗ انسذاد ٔرنك ؽجمب
ألدكبو انمبٌَٕ سلى  208نسُّ  1994انظبدس ثزبسٚخ . 1994/6/19

رابعا :اإلدارة انعايت نهًرور:
لبيذ ٔصاسح انذاخهٛخ ثئطذاس انكزبة انذٔس٘ سلى  3981ف 1995/11/18 ٙثشأٌ انزٛسٛش ػهٗ انًٕاؽُ ٍٛانًظش ٍٛٚانؼبيه ٍٛثبنخبسط نزجذٚذ سخض انمٛبدح
انخبطخ ػٍ ؽشٚك انمُظهٛبد انًظشٚخ ثزمذٚى انًسزُذاد اٜرٛخ:
خطبة يٍ انسفــبسح أٔ انمُظهٛــــخ انًظشٚخ ٚفٛذ ٔجٕد ؽــبنت ٔرجذٚذ انشخظخ انخبطخ ثبنخبسط ٔيذح غٛبثّ .
سخظخ انمٛبدح انخبطخ انًطهٕة رجذٚذْب.
رٕفٛش انخذيخ نهًٕاؽُ ٍٛلشة يذم إلبيزٓى رمذٚى شٓبدر ٍٛؽجٛز ٍٛيؼزًذر ٍٛيٍ جٓخ سسًٛـــخ ،األٔنٗ رضجذ ثٓب ساليخ انجُٛخ ٔانسًغ ٔخهٕ انطبنت يٍ
انؼبْـــبد انز ٙرؤصش ػهٗ انمٛبدح ٔ ،انضبَٛخ ٚضجذ ثٓب دسجخ اإلثظبس ٔدبنخ انُظش.
إلشاس يٍ طبدت انشخظخ ثسذاد أٚخ يخبنفبد يسزذمخ ػه ّٛأٔ شٓبدح يخبنفبد يٍ َٛبثخ انًشٔس انًخزظخ.
انشسٕو انًسزذمخ نهزجذٚذ ْٔٗ  39جُٛخ يظش٘.
ٚزى رسهٛى انًسزُذاد انًشبس إنٓٛب إنٗ انمُظهٛخ انًظشٚخ ثبنخبسط انز  ٙرمٕو ثئسسبنٓب إنٗ ٔصاسح انخبسجٛخ انز ٙرمٕو ثذٔسْب ثًخبؽجخ ٔصاسح انذاخهٛخ نزجذٚذ
انشخظخ صى رمٕو ثبسزالو انشخظخ ثؼذ انزجذٚذ ٔإسسبنٓب إنٗ طبدت انشأٌ يشح أخشٖ.

خايسا :شرطت ييناء انقاهرة انجىي:
رمٕو اإلداسح انؼبيخ نششؽخ يُٛبء انمبْشح انجٕٖ ثزمذٚى انزٛسٛشاد ٔانخذيبد اٜرٛخ نهًظش ٍٛٚثبنخبسط:
يُخ انًٕاؽٍ انمبدو نهجالد ثجٕاص سفش أجُج ٙإلبيخ داخم انجالد نًذح سزخ أشٓش ٔإػفبئّ يٍ إجشاءاد رسجٛم إلبيزّ داخم انجالد ٔ .رسٓٛال نهًٓبجش ًٚكُّ
إصجبد أَّ يٍ أطم يظش٘ ػٍ ؽشٚك:
• جٕاص انسفش انًظش٘ ( سٕاء كبٌ طــــــبنخ أٔ يُزٓٗ)
• انجطبلخ انشخظٛخ أٔ انؼبئهٛخ انًظشٚخ .
• سخظخ انمٛبدح انًظشٚخ .
• سخظخ انسالح انًظشٚخ
شٓبدح انًٛالد انًظشٚخ.

• شٓبدح انًؼبيهخ انؼسكشٚخ .
• شٓبدح انجُسٛخ نّ أٔ نٕانذِ أٔ أٖ شٓبدح طبدسح يٍ يظهذخ ٔصبئك انسفش ٔ انٓجشح ٔانجُسٛخ ثأٌ ٔانذِ يظش٘ انجُسٛخ .
• إػفبء انًٕاؽٍ انًضدٔط انجُسٛخ يٍ سسٕو رأشٛشح دخٕل انجالد .
• إػفبء انضٔجبد األجُجٛبد نًظش ٍٛٚأٔ يٓبجش ٍٚيٍ سسٕو انزأشٛشح ػُذ لذٔيٓى نهجالد ثششؽ أٌ ركٌٕ يبصانذ ف ٙػظًزّ  ،كًب رؼفٗ أسيهخ
انًظش٘ يٍ سسٕو رأشٛشح دخٕل انجالد .
• إػفبء انًظش٘ انًٓبجش يٍ ششؽ اسزخشاط إرٌ انؼًم ثبنٓٛئبد األجُجٛخ .
• ػذو يطبنجخ انًٕاؽٍ انًضدٔط انجُسٛخ ثبنًٕلف انزجُٛذٖ ػُذ رمذيّ نهسفش ػجش انًُبفز انششػٛخ نهذٔنخ .
• يُخ أٔالد انًظش٘ انًٓبجش كبفخ انذمٕق ٔانًضاٚب انًزكٕسح أسٕح ثٕانذِ .
ثبنُسجخ نهًظش ٍٛٚانؼبيه ٍٛثبنخبسط ٚزٕنٗ لس ى رظبسٚخ انؼًم ثًُٛبء انمبْشح انجٕٖ اسزخشاط ٔرجذٚذ أرٌٔ انؼًم نٓى أٚب كبَذ يذبل إلبيزٓى داخم
انجالد فٛشًم اخزظبص انمسى جًٛغ أَذبء انجًٕٓسٚخ ثبإلػبفخ إنٗ ػًهّ أٚبو انجًغ ٔانؼطالد انشسًٛخ .

