ARABIC

الدليل املرتجم لنموذج طلب
الحصول عىل إذن NZeTA
سيساعدك هذا الدليل عىل تعبئة طلب الحصول عىل إذن السفر ( NZeTAهيئة السفر اإللكرتونية يف نيوزيلندا)
بالشكل الصحيح.
جزء  :1كيفية تعبئة طلبك للحصول عىل إذن السفر NZeTA

وهو إجراء من خمس خطوات يشمل:
› خطوة  :1بيانات املسافر
› خطوة  :2صورة املسافر
› خطوة  :3املراجعة والتأكد من التفاصيل
› خطوة  :4الترصيح
› خطوة  :5الدفع والتقديم
الجزء  :2ما الذي تتوقعه بعد تقديم طلبك

جزء  :1كيفية تعبئة طلبك للحصول عىل إذن السفر NZeTA

يجب أن يكون طلبك حقيقياً وصحيحاً .إذا كانت بياناتك غري صحيحة ،قد ال تتمكن من السفر.
القسم األول من النموذج مخصص إلدخال بيانات جواز السفر سواء لنفسك أو للشخص الذي تساعده يف تقديم طلب إذن  .NZeTAيجب عىل كل مسافر إدخال
بياناته يف طلب منفصل.

خطوة  :1بيانات املسافر
الجنسية
ابحث عن خانة "الجنسية" يف جواز سفرك.
قم باختيار جنسيتك طبقاً لما هو مذكور في جواز السفر الذي ستسافر به

*Select your nationality as shown on the passport you will be travelling on

بلد اإلصدار
ابحث عن الخانة التي تحمل اسم "الرمز" أو "بلد اإلصدار" يف جواز سفرك.
يعد بلدك هو بلد إصدار الجواز ،حتى و إن قمت بتجديد جواز سفرك يف سفارة أو مفوضية عليا يف بلد آخر.
اختر بلد اإلصدار طبقاً لما هو مبين في جواز سفرك

*Select the issuing country as shown on your passport

رقم جواز السفر
أدخل رقم جواز سفرك متاماً كام هو مبني يف جواز سفرك .إذا تم إدخال البيانات بشكل غري صحيح ،قد ال تتمكن من السفر إىل نيوزيلندا.
نصائح إلدخال رقم جواز سفرك بشكل صحيح
› أدخل رقم جواز السفر املوجود يف أعىل صفحة بيانات جواز السفر .ال تدخل الرقم املوجود يف الصفحة األوىل من جواز السفر ،أو الرقم املكتوب يف أسفل
الصفحة التي تحتوي عىل صورتك.
› ترتاوح معظم أرقام و حروف جوازات السفر من  8إىل  11بني حرف ورقم .إذا كان الرقم الذي ستدخله أقرص أو أطول من ذلك بكثري ،فتأكد من أنك تكتب
الرقم الصحيح.
› تتكون أرقام جوازات السفر من مجموعة من الحروف واألرقام .يرجى توخي الحذر الشديد عند إدخال الحرف  Oوالرقم
 0والحرف  Iوالرقم .1
› ال تدخل أي عالمات خاصة ،مثل الواصلة (الرشطة الفاصلة) ،أو املسافات.
أدخل رقم جواز سفرك تماماً كما هو مبين في جواز سفرك.

* Enter your passport number exactly as it appears on your passport

تاريخ انتهاء صالحيه جواز السفر
اخرت تاريخ انتهاء الصالحية كام هو مذكور يف جواز سفرك .إذا شارفت مدة صالحية جواز سفرك عىل اإلنتهاء ،فسارع باستخراج جواز سفر جديد قبل تقديم طلب
إذن .NZeTA
اختر تاريخ انتهاء الصالحية كما هو مذكور في جواز سفرك.
يوم
شهر
عام

* Select the expiry date as shown on your passport
Year

Day

Month

أسئلة لحاميل جوازات السفر من البلدان التي تتطلب تأشرية لزيارة نيوزيلندا .إذا كنت من بلد ال يحتاج إىل تأشرية لدخول نيوزيلندا ،فانتقل إىل قسم بيانات
املسافر.
هل أنت مقيم دائم في أستراليا؟
نعم
ال

* ?Are you an Australian permanent resident
Yes

No

إذا اخرتت "نعم"  ،فيجب أن يكون لديك تأشرية إقامة دامئة أسرتالية سارية تسمح لك بالعودة إىل أسرتاليا من الخارج.
إذا اخرتت "ال" ،ستسأل عام إذا كنت ستسافر إىل نيوزيلندا عىل منت سفينة سياحية .إن كنت مسافرا إىل نيوزيلندا لاللتحاق برحلة بحرية،عليك التقدم بطلب
للحصول عىل تأشرية قبل موعد السفر.
هل أنت مسافر إلى نيوزيلندا على متن سفينة سياحية؟
نعم
ال

* ?Are you travelling to New Zealand on a cruise ship
Yes

No

إذا اخرتت "ال"  ،ستسأل عام إذا كنت مسافر عبور (ترانزيت) متر مبطار أوكالند الدويل يف طريقك إىل أو من أسرتاليا.
هل أنت مسافر عبور تمر عبر مطار أوكالند الدولي في طريقك إلى أو من أستراليا؟
نعم
ال

Are you a transit passenger passing through Auckland International Airport
* ?on your way to or from Australia
Yes

No

إذا كنت متر عرب نيوزيلندا كراكب عبور إىل وجهة أخرى غري أسرتاليا ،فيجب عليك تقديم طلب للحصول عىل تأشرية عبور قبل موعد السفر ،إال إذا كنت من
مواطني أحد بلدان اإلعفاء من تأشرية العبور.
استنادا ً إىل إجاباتك ،قد ال يحق لك طلب إذن .NZeTA

صفحة 2

بيانات املسافر
أدخل أسامءك متاماً كام هي مذكورة يف جواز سفرك.
أدخل جميع األسامء كام هي مذكورة يف جواز سفرك.
إن كان لديك اسم أوسط ،فأدخله يف خانة االسم األول.
إن مل يكن لديك اسم عائلة أو لقب ،فأدخل اسمك األول يف خانة اسم العائلة واترك خانة االسم األول فارغة.
إذا كنت معروفاً باسم مختلف ،فاخرت نعم وأدخل البيانات يف خانة اسم العائلة و خانة االسم األول.
مالحظة :مساحة هذه الخانة تسمح فقط بكتابة أحرف  a-z / A-Zومسافات ،وفواصل ( ، )،وفواصل عليا (')  ،ورشطات ( )-وحركات الحروف.
Traveller details

تفاصيل المسافر

* Enter your family/last name(s) as shown on your passport

ادخل اسم العائلة كما هو مبين في جواز سفرك
أدخل اسمك (أسماءك) بما في ذلك اسمك األوسط كما هو مبين في جواز سفرك

Enter your given name(s) including your middle name as shown
on your passport

هل سبق لك أن عرفت باسم مختلف؟
نعم
ال

* ?Have you ever been known by a different name
No

Yes

الجنس ،وتاريخ امليالد ،ومكان وبلد امليالد
أدخل جنسك ،و تاريخ ميالدك ،والبلد (اخرته من القامئة املدرجة) واملكان (املدينة والبلدة ،والقرية) الذي ولدت فيه ،متاماً كام هو مذكور يف جواز سفرك.
* Select your gender as shown on your passport

اختر جنسك كما هو مذكور في جواز سفرك
غير محدد الجنس
ذكر
أنثى
اختر تاريخ ميالدك كما هو مذكور في جواز سفرك
شهر
عام

Male

Gender Diverse

Female

* Select your date of birth as shown on your passport
Year

يوم

Month

Day

* Enter your place of birth

أدخل مكان ميالدك
* Select your country of birth

اختر بلد ميالدك

رقم الهوية الوطنية
إذا كان لديك رقم هوية وطنية ،فأدخله متاماً كام هو مذكور يف جواز سفرك أو يف وثيقة آخرى للهوية الوطنية.
إذا مل يكن لديك رقم هوية وطنية ،فيمكن ترك هذه الخانة فارغة.
أدخل رقم الهوية الوطنية ،إن كان لديك واحدة

صفحة 3

Enter your National Identity Number, if you have one

الربيد اإللكرتوين
تأكد من أن عنوان بريدك اإللكرتوين صالح .سيتم استخدامه للتواصل معك حول طلبك .ميكن للوالدين الذين يطلبون إذن  NZeTAباإلنابة عن القرص إدخال
عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص بهم إذا كان ذلك مفضالً .يجب عليك إعادة إدخال بريدك اإللكرتوين للتأكد من صحته.
أدخل عنوان بريد إلكتروني صحيح

* Enter a valid email address

* Confirm email address

أكد عنوان بريدك اإللكتروني

أسئلة لحاميل جوازات السفر من البلدان التي ال تتطلب تأشرية لزيارة نيوزيلندا .إذا كنت أحد مواطني بلد يحتاج إىل تأشرية لدخول نيوزيلندا ،فانتقل إىل قسم
أسئلة أهل ّية الحصول عىل التأشرية.
هل أنت مقيم دائم في أستراليا؟
نعم
ال

* ?Are you an Australian permanent resident
Yes

No

إذا اخرتت "نعم" ،فيجب أن يكون لديك تأشرية إقامة دامئة أسرتالية سارية تسمح لك بالعودة إىل أسرتاليا من الخارج.
إذا اخرتت "ال" ،فسوف يتم سؤالك عام إذا كنت تخطط للبقاء يف نيوزيلندا أو كنت مسافر عبور.
هل ستبقى في نيوزيلندا؟
نعم .سأحضر إلى نيوزيلندا للزيارة
ال ،أنا مسافر عبور

* ?Will you be staying in New Zealand
Yes. I will be coming to New Zealand to visit
No. I am a transit passenger

إذا كنت مسافر عبور ،فسيكون إذن  NZeTAصالحاً للعبور فقط.
إذا كنت تخطط ملغادرة املطار ودخول نيوزيلندا ،فيجب عليك اإلجابة بـ "نعم" ودفع رضيبة السياحة وحامية البيئة للزوار الدوليني (.)IVL
استنادا ً إىل إجاباتك ،قد ال تكون مؤهالً لطلب إذن .NZeTA
أسئلة األهلية
سيُطلب منك إجابة بعض األسئلة التي متكن دائرة الهجرة النيوزيلندية  INZمن تحديد مدى أهليتك للسفر إىل نيوزيلندا بدون تأشرية مبا يف ذلك إذا كنت مسافرا ً
ألسباب طبية ،أو تم ترحيلك من نيوزيلندا ،أو كنت ممنوعا من دخول نيوزيلندا أو لديك سجل إدانة جنايئ.
أسئلة األهلية
هل ستسافر إلى نيوزيلندا للمشورة الطبية أو للعالج الطبي؟
نعم
ال
هل سبق و أن تم ترحيلك أو استبعادك أو منعك من دخول أي بلد آخر
(غير نيوزيلندا)؟
نعم
ال
هل أنت ممنوع حالياً من دخول نيوزيلندا على إثر ترحيلك منها سابقاً؟
نعم
ال
هل سبق وأن تمت إدانتك بأية جريمة (في أي بلد)؟
نعم
ال

صفحة 4

Eligibility questions
Will you be travelling to New Zealand for medical consultation or
* ?treatment
Yes

No

Have you ever been deported, removed or excluded from another country
* ?)(not New Zealand
Yes

No

Are you currently prohibited from entering New Zealand following
* ?deportation from New Zealand in the past
Yes

No

* ?)Have you ever been convicted of any offence (in any country
Yes

No

إذا متت إدانتك بجرمية ،فسوف ت ُسأل عن مدة السجن التي ٌحكم عليك بها.
هل سبق و أن تم ترحيلك أو استبعادك أو منعك من دخول أي بلد آخر
(غير نيوزيلندا)؟
نعم
ال

Have you ever been deported, removed or excluded from another country
* ?)(not New Zealand

هل أنت ممنوع حالياً من دخول نيوزيلندا على إثر ترحيلك منها سابقاً؟
نعم
ال
هل سبق وأن تمت إدانتك بأية جريمة (في أي بلد)؟
نعم
ال

Yes

No

Are you currently prohibited from entering New Zealand following
* ?deportation from New Zealand in the past
Yes

No

* ?)Have you ever been convicted of any offence (in any country
Yes

No

استنادا ً إىل إجاباتك ،قد ال تكون مؤهالً لطلب إذن  NZeTAوعليك التقديم عىل تأشرية.

خطوة  :2قدم صورتك
قدم صورة مقبولة لوجهك .ميكنك إما تحميل صورة حديثة أو استخدام كامريا جهازك اللتقاط صورة .سيتحقق منوذج املوقع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت من صورتك.
إذا مل يقبل صورتك ،فسوف يخربك بكيفية إصالحها .من املرجح أن يتم قبول صورتك إذا قمت بتحميل صورة تم التقاطها بواسطة مصور محرتف .حاول استخدام
صورة مستخدمة يف جواز سفر إذا كان لديك واحدة.
متطلبات الصورة
يجب أن تكون صورتك:
› تظهر أنك تنظر مبارشة إىل الكامريا
› تظهر عينيك مفتوحتني وبتعابري طبيعية
› ال يوجد ما يغطي عينيك أو وجهك ،مثل النظارات الشمسية أو الشعر
› تظهرك لوحدك
› أال تكون ساطعة جدا ً أو داكنة جدا ً وأن يكون لون خلفية الصورة
فاتحاً

Photo requirements
Your photo must:
› show you looking straight at the camera
› show you with your eyes open and with a neutral
expression
› have nothing covering your eyes or face, such as
sunglasses or hair
› shows only you
› not to be too bright or too dark and have a plain,
light coloured background

الصوراملقبولة للحصول عىل تأشرية أو إذن NZeTA
www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/acceptable-photos

حمل صورتك
يجب أن تكون صورتك أصغر من  10ميغابايت وأن تكون عىل شكل ملف  JPG.أو JPEG.
اسحب صورتك إىل املربع املوجود عىل الشاشة أو حدد "تحميل صورتك" لتصفحها عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
ح ِّمل صورتك عىل املوقع

يجب أن تكون صورتك أصغر من  10ميغابايت وأن تكون عىل شكل
ملف  .JPGأو .JPEG

اسحب صورتك إىل املربع املوجود عىل الشاشة أو حدد "تحميل صورتك"
لتصفحها عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

صفحة 5

استخدام كامريا جهازك
اللتقاط صورة بجهازك ،تحتاج إىل منح إذن للوصول إىل كامريا املوقع اإللكرتوين والتقاط صورة مبارشة.
يرجى مالحظة أن املتصفحات املدعومة لهذه الوظيفة هي  -اإلصدارات الحديثة من  Chromeأو  Firefoxأو  Edgeأو  .Safariقد يُطلب منك التبديل إىل
أحد هذه املتصفحات إذا كان املستعرض الحايل الخاص بك ال يدعم هذه الوظيفة.
استخدام كامريا جهازك
اللتقاط صورة بجهازك ،تحتاج إىل منح إذن للوصول إىل كامريا املوقع
اإللكرتوين والتقاط صورة مبارشة.
يرجى مالحظة أن املتصفحات املدعومة لهذه الوظيفة هي  -اإلصدارات
الحديثة من  Chromeأو  Firefoxأو  Edgeأو  .Safariقد يُطلب
منك التبديل إىل أحد هذه املتصفحات إذا كان املستعرض الحايل الخاص
بك ال يدعم هذه الوظيفة.

رسائل التنبيه التي قد تظهر عن وجود خطأ:
عالمة التعجب الربتقالية  -اللتقاط صورة بجهازك ،تحتاج إىل منح إذن للوصول إىل كامريا املوقع اإللكرتوين والتقاط صورة واضحة لوجهك.

خيار املراجعة اليدوية  -يشري هذا إىل أنك تواجه مشكلة يف اجتياز الفحص اآليل لجودة الصورة .ميكنك تحديد الزر "طلب مراجعة"  ،إذا كنت تريد
أن يراجع شخص ما صورتك يدوياً بدالً من ذلك.

صفحة 6

خطوة  :3مراجعة وتأكيد البيانات
قبل تقديم طلبك ،راجعه بدقة .تأكد من أنه حقيقي وصحيح .ميكنك العودة إلجراء التغيريات ولكن ال ميكنك حفظ البيانات الخاصة بك وإعادة زيارة النموذج
عرب اإلنرتنت إذا تركت املوقع.
قد يؤدي إدخال معلومات غري صحيحة إىل تأخري طلب إذن  NZeTAالخاص بك أو رفضه ،وقد متنع من الصعود عىل منت رحلة طريان أو سفينة سياحية.

خطوة  :4الترصيح
ستستخدم دائرة الهجرة النيوزلندية املعلومات التي قدمتها يف النموذج لتحديد هويتك وتقييم طلبك للحصول عىل إذن .NZeTA
ستصبح املعلومات املقدمة جزءا ً من سجل دائرة الهجرة النيوزيلندية.
يجب أيضاً أن ترصح بأن املعلومات التي قدمتها حقيقية وصحيحة وأنك تفي بجميع املتطلبات األخرى للسفر إىل نيوزيلندا.
لتأكيد طلبك ،يجب وضع عالمة يف املربعني تأكيدا ً لذلك
› قرأت و وافقت عىل هذا الترصيح
› قمت باالطالع عىل بيان الخصوصية وفهمه.
على حد علمي ،المعلومات التي قدمتها في هذا النموذج دقيقة وأجبت على األسئلة
بصدق وبشكل صحيح.
أدرك مسؤوليتي في التأكد من تطابق بيانات جواز السفر المقدمة في هذا النموذج
مع بيانات جواز السفر الذي أنوي استخدامه عند سفري إلى نيوزيلندا .لقد راجعت
هذه التفاصيل للتأكد من صحتها.
أفهم أنه يجب علي تلبية جميع المتطلبات األخرى للسفر إلى نيوزيلندا.

To the best of my knowledge the information I have provided in this form is
accurate and I have answered the questions truthfully and correctly.
I understand that it is my responsibility to ensure that the passport details
provided in this form match the details on the passport I intend to use
when I travel to New Zealand. I have checked these details to confirm they
are correct.
I understand that I must meet all other requirements to travel to New
Zealand.

أدرك أن  INZقد تقدم المعلومات إلى هيثات أخرى في نيوزيلندا أو خارجها حيث
يكون هذا الكشف مطلوباً أو مسموحاً به بموجب قانون الخصوصية لعام  ،1993أو
يكون مطلوباً أو مسموحاً به بموجب القانون .أدرك أنه يمكن استخدام معلوماتي
لتحسين خدمات دائرة الهجرة النيوزلندية وإدارة قانون الهجرة لعام .2009

I understand that INZ may provide information to other agencies in New
Zealand and overseas where such disclosure is required or permitted
by the Privacy Act 1993, or otherwise required or permitted by law. I
understand my information may be used to improve INZ’s services and
administration of the Immigration Act 2009.

أصرح لدائرة الهجرة النيوزيلندية بتقديم معلومات حول أهليتي للسفر إلى
نيوزيلندا ،بما في ذلك إذن  NZeTAالخاص بي إلى أية شركة ناقلة ،بما في ذلك من
خالل نظام استعالمات معتمد عبر اإلنترنت ،لتسهيل سفري.

I authorise INZ to provide information about my eligibility to travel to New
Zealand, including about my NZeTA to a carrier, including via an approved
online enquiry system, in order to facilitate my travel.

يجب عليك تأكيد ما يلي:
قرأت و وافقت على هذا التصريح
قمت باالطالع والموافقة على بيان الخصوصية

صفحة 7

You must confirm the following:
I have read and agree to this declaration
I have read and understand the Privacy Statement

خطوة  :5الدفع وتقديم الطلب
س ُيطلب منك حينئذ دفع  12دوالرا نيوزيلندي للشخص الواحد بدل رسوم إذن  NZeTAالخاص بك .و يف إطار نفس اإلجراء ،س ُيطلب من معظم الزائرين أيضاً
إضافة لذلك دفع رضيبة السياحة وحامية البيئة املستحقة عىل الزوار الدوليني ( )IVLوقدرها  35دوالر نيوزيلندي.
مبجرد النقر عىل "الدفع وتقديم الطلب" ،يجب عليك إدخال بيانات بطاقة االئتامن الخاصة بك (فيزا أو ماسرتكارد) إلكامل عملية الدفع.
بيان مشتريات

Purchase Summary

رسوم هيئة السفر اإللكترونية في نيوزيلندا (*)NZeTA
ضريبة السياحة وحماية البيئة للزوار الدوليين ()IVL

المجموع 

 12.00دوالر نيوزيلندي
 35.00دوالر نيوزيلندي

 47.00دوالر نيوزيلندي

* حيثما ينطبق ،يشمل المبلغ ضريبة السلع والمبيعات.
ضريبة السياحة وحماية البيئة للزوار الدوليين ( )IVLهي وسيلة تمكنك من المساهمة
بشكل مباشر في البنية التحتية لألماكن السياحية التي تستخدمها والمساهمة في
حماية البيئة الطبيعية التي تستمتع بها أثناء إقامتك في نيوزيلندا .لمعرفة المزيد عن
 IVLقم بزيارة الموقع .www.mbie.govt.nz/IVL

$12.00

*New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) fee

$35.00

International Visitor Conservation and Tourism Levy

Total

NZD $47.00

*Where applicable, GST is included.
The International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL) is a way for
you to contribute directly to the tourism infrastructure you use and to help
protect and enhance the natural environment you will enjoy during your stay
in New Zealand. Find out more about the IVL at www.mbie.govt.nz/IVL.

الجزء  :2ما تتوقع بعد تقديم طلبك
بعد قيامك بالدفع مقابل ترصيح  ،NZeTAستتلقى إشعارا ً من دائرة الهجرة النيوزيلندية  INZباستالم املبلغ يف الربيد اإللكرتوين خالل دقائق.
يف معظم الحاالت ،سيتلقى املسافرون أيضاً رسالة عىل الربيد إلكرتوين تؤكد أصدار إذن  NZeTAلهم يف غضون  10دقائق من تقديم طلبهم.
نقاط عليك مالحظتها
› تحقق من أن رقم جواز السفر املذكور يف رسالة التأكيد من  NZeTAهو بالضبط الرقم املوجود يف جواز سفرك .إذا أدخلت رقم جواز السفر خطأ ،قد تحرم
من السفر إىل نيوزيلندا.
› ال تحتاج إىل طباعة رسالة التأكيد اإللكرتونية الخاصة بك عىل الرغم من أنه ميكن استخدام الرقم املرجعي املذكور فيها للتحقق من حالة إذن  NZeTAالخاص
بك .إن إذن  NZeTAمرتبط الكرتونيا بجواز سفرك وهو ساري املفعول ملدة عامني أي تنتهي صالحيته بعد عامني من تاريخ الصدور أو يف حالة انتهاء صالحية
جواز السفر حتى قبل انقضاء مدة العامني.
› تأكد من التحقق من ملف الرسائل اإللكرتونية املهملة عىل عنوان الربيد اإللكرتوين الذي قدمته لطلب إذن  NZeTAالخاص بك .قد تقوم تقنية تصفية الربيد
عشوائياً بحظر رسائل الربيد اإللكرتونية من  .INZتحقق من ملف الرسائل اإللكرتونية املهملة بانتظام حيث يتم نقل رسائل الربيد اإللكرتوين أحياناً من الربيد
الوارد إىل ملف الرسائل اإللكرتونية املهملة.

كيفية تحديث بيانات إذن  NZeTAالخاصة بك
استخدم هذا النموذج لتحديث بيانات جواز السفر أو تغيري االسم أو عناوين الربيد اإللكرتوين أو تصحيح األخطاء الصغرية عىل إذن  NZeTAالخاص
بك .ستحتاج إىل تقديم الرقم املرجعي الذن  NZeTAالخاص بك أو رقم جواز سفرك.
إذا انتهت صالحية جواز سفرك أو كنت بحاجة إىل إجراء تغيريات كبرية عىل إذن  ،NZeTAيجب عليك طلب إذن  NZeTAجديد.

صفحة 8

