
ر  ف ن والركاب العابرين الحصول عىلNZeTA )إذن س ي�ي بدءاً من 1 أكتوبر 2019، سيتوجب عىل بعض الزوار الدول
ندا. ل يوزي ة( قبل سفرهم إىل ن دي ن ل وزي ي ن ر ال ف س ة ال ئ ي ه ه دم خ ت س ي ت

و�ن �ت ك إل

ما هو إذن NZeTA؟

ن للسفر إىل  NZeTA هو إجراء جديد لأمن الحدود ستقوم حكومة نيوزيلندا بتطبيقه بدءاً من 1 أكتوبر 2019. سُيطلب من بعض المسافرين المؤهل�ي

ة الحصول عىل إذن NZeTA قبل سفرهم.  نيوزيلندا بدون تأش�ي

ط عىل الوافدين إىل نيوزيلندا استيفاء جميع متطلبات الدخول الحالية،  ةدخول ول يضمن الدخول إىل نيوزيلندا. فال يزال يش�ت ول يعد إذن NZeTA كتأش�ي

مثل الحتفاظ بتذكرة الرحلة القادمة، وأن يكونوا زائرين ذوي نوايا صادقة و يتمتعون بصحة جيدة. 

ذن NZeTA؟ من يحتاج لإ

يطلب منك الحصول عىل إذن NZeTA قبل القدوم إىل نيوزيلندا إذا كنت:

ة. • تسافر بجواز سفر من بلد معفى من التأش�ي

اليا. ي أس�ت
• مقيم دائم �ن

ي سفينة سياحية، بغض النظر عن جنسيتك. 
• راكب �ن

ة،  إذا كنت أحد ركاب سفينة الرحالت السياحية ومن بلد غ�ي معفى من التأش�ي
ة.  ومسافراً إىل نيوزيلندا عىل ظهر سفينة سيكون لديك إذن NZeTA، أو تأش�ي
إذا كنت مسافراً بالطائرة متجها إىل نيوزيلندا للقاء سفينة للرحالت السياحية، 

ة. فيجب أن تكون حامالً تأش�ي

هل يحتاج الزوار العابرون أيضاً إىل NZeTA؟

ة  عفاء من تأش�ي ة أو دول الإ يحتاج المسافرون من البلدان المعفاة من التأش�ي
ي 

العبور إىل إذن NZeTA للعبور ع�ب صالة النقل بمطار أوكالند الدوىلي �ن
طريقهم إىل بلد آخر.

من الذي ل يحتاج إىل إذن NZeTA؟

الية والمسافرين الذين  جميع حامىلي جوازات السفر النيوزيلندية والأس�ت
 .NZeTA ة صالحة لدخول نيوزيلندا ل يحتاجون إىل إذن يحملون تأش�ي

لمزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد عن NZeTA ولالطالع عىل قائمة البلدان المؤهلة كاملًة، يرجى 
زيارة موقع دائرة الهجرة النيوزيلندية immigration.govt.nz/nzeta أو اسأل 

وكيل سفرك. 

ما هو IVL؟

ن )IVL( وهي وسيلة  يبة السياحة وحماية البيئة للزوار الدولي�ي هي �ن
ي البنية التحتية لالأماكن السياحية 

تمكنك من المساهمة بشكل مبا�ش �ن
ي تستمتع بها 

ي حماية البيئة الطبيعية ال�ت
ي تستخدمها والمساهمة �ن

ال�ت
ي 

يبة IVL ال�ت ي نيوزيلندا. عىل معظم الزوار أيضا دفع �ن
أثناء إقامتك �ن

.NZeTA ي نفس الوقت الذي تقدم فيه عىل
تستحق الدفع �ن

 NZeTA م�ت ينبغي للمسافرين تقديم طلبهم للحصول عىل إذن 
يبة IVL؟ والدفع ل�ض

ي وقت مبكر ليكون 
ينبغي عليك تقديم طلب الحصول عىل إذن NZeTA �ن

لديك متسع من الوقت قبل بدء رحلتك إىل نيوزيلندا. إذ قد يستغرق إجراء 
إصدار إذن NZeTA لمدة تصل إىل 72 ساعة. 

بدءاً من يوليو 2019 يمكنك تقديم طلبك للحصول عىل إذن NZeTA ودفع 
يبة IVL عن طريق الموقع: immigration.govt.nz/NZeTA. يعد إذن  �ن

ن يصبح الزامياً. NZeTA مطلباً للسفر بدءاً من 1 أكتوبر 2019 فقط، ح�ي

، لن يسمح لك بالصعود  ي
عند فحص وثائق سفرك من قبل المكتب المع�ن

ن الطائرة أو السفينة ما لم تكن حاصال عىل إذن NZeTA. قد تتمكن  عىل م�ت
من طلب NZeTA عند تأكيد حجزك، ولكن إذا لم تستطع دائرة الهجرة 

ي الوقت المناسب، أو إذا تم رفضه، فلن 
النيوزيلندية )INZ( اصدار طلبك �ن

ن الطائرة أو السفينة. يسمح لك حينها الصعود عىل م�ت

ة  ض من تأش�ي معلومات للمسافرين المعفي�ي
الدخول إىل نيوزيلندا
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 NZeTA كيفية تقديم طلبك للحصول عىل إذن

 IVL يبة هناك طريقتان رسميتان لطلب الحصول عىل إذن NZeTA و دفع �ن
من خالل دائرة الهجرة النيوزيلندية INZ، بدءاً من يوليو 2019:

يل تطبيق INZ عىل الجوال. ن • قم بت�ن

.immigration.govt.nz/nzeta أ النموذج عىل الموقع • ع�ب

ما هي الطريقة الرسمية للحصول عىل إذن NZeTA؟

 يمكنك تقديم الطلب من خالل موقع دائرة الهجرة 
Immigration.govt.nz فهو الموقع الرسمي للحكومة النيوزيلندية 
للتقديم عىل إذن NZeTA. عليك التأكد من أنك تستخدم الموقع 

. احذر من اسنخدام أي طرف ثالث غ�ي  ن أو تطبيق الجوال الرسمي�ي
NZeTA مرصح له لتقديم طلب الحصول عىل إذن

ما هي تكلفة NZeTA و IVL؟

 9$ دولر نيوزيلندي هي تكلفة الحصول عىل إذن NZeTA باستخدام • 
التطبيق الخلوي.

 12$ دولر نيوزيلندي هي تكلفة الحصول عىل إذن NZeTA باستخدام • 
. ي

و�ن لك�ت النموذج الموجود عىل الموقع الإ

يبة IVL المفروضة عىل كل مسافر إىل نيوزيلندا  35$ دولر نيوزيلندي هي �ن
.NZeTA و يمكن أن تدفع مرة واحدة مع إذن 

NZeTA ي تقديم طلب
يمكن لوكيل سفرياتك مساعدتك �ض

يل تطبيق NZeTA عىل الجوال أو زيارة الموقع ن  يمكن لوكيل السفر ت�ن
ي تقديم طلبك عىل NZeTA. سوف 

 immigration.govt.nz لمساعدتك �ن
تحتاج إىل توف�ي المعلومات التالية إىل وكيل سفرياتك )يجب أن تعطيهم 

موافقتك عىل هذا(:

• بيانات وثيقة السفر )جواز السفر(. 

ية )صورة فوتوغرافية(. • بياناتك البيوم�ت

.) ي
و�ن • بيانات التصال )بريد إلك�ت

ي تمكن دائرة الهجرة النيوزيلندية INZ من تحديد أهليتك 
• المعلومات ال�ت

ة )مثل إفادة بالصحيفة الجنائية(. للسفر إىل نيوزيلندا بدون تأش�ي

 • معلومات حول الغرض من رحلتك )عىل سبيل المثال إذا كنت مسافرا لطلب
 .) ي  العالج الط�ب

سيتم استخدام المعلومات المقدمة للتأكد من أهليتك لزيارة نيوزيلندا 
وسيتم التأكد منها ومقارنتها بالمعلومات الأخرى الموجودة لدى دائرة الهجرة 

INZ، مثل قائمة الجوازات الدولية المفقودة والمرسوقة.

 احصل عليها قبل ذهابك. تعرف عىل المزيد بخصوص إذن NZeTA عىل الموقع
 immigration.govt.nz/nzeta أو تحدث إىل وكيل سفرك اليوم.
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