سفارة ليبيا – لندن
الشؤون القنصلية

Libyan Embassy - London
Consulate Affairs

إصدار وثيقة سفر للعودة فقط
 .1تعبئة نموذج إصدار وثيقة سفر
( مع مراعاة تعبئة كافة البيانات المطلوبة).
 .2عدد ( )2صور شخصية بخلفية بيضاء الخاصة
بجوازات السفر.
 .3جواز السفر القديم.
 .4كتيب العائلة أو صورة منه.
 .5في حالة إصدار لألبناء يرجى إحضار ايضًا :
شهادة ميالد ليبية  ،و جوازي السفر األب واألم أو
صورة منهما.
 .6في حالة ضياع جواز سفر يرجى إحضار محضر
إبالغ الشرطة يفيد بضياع الجواز.
 .7تذكرة سفر رجوع إلى أرض الوطن.
مالحظة:
 صالحية الوثيقة أربع أسابيع فقط من تاريخ اإلصدار.
 السفر بالويثقة يتم فقط عن طريق الرحالت المباشرة إلى ليبيا وال ليس عن طريق عبور بلد آخرى.
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نموذج إصدار وثيقة سفر للعودة فقط
أرفق عدد ()2
صورتان
ملونـة

الرقـم القنصلي
اإلســــــم ........................... :إســم األب ........................... :إسـم الجد ........................... :اللقب........................... :
االسم باللغة الالتينية مطابق كما هو مكتوب في جواز السفر

Name:
تاريخ الميالد:

-

-

مكان الميالد ........................... :إســم األم و لقبها............................................................ ...... :

إســم األم و لقبها باللغة اإلنجليزية  ............................................................ .................. :الحالة اإلجتمـاعية..................................... :
المهنــة ............................. :جهة العمل ......................................... :رقم هاتف النقال ............................................................... :

العنوان في ليبـــيا
المحلـة..........................................................:
المدينة ..........................................................:
..........................................................

العنوان في المملكـــة المتحــــدة
…………………………………… Address:
……………………………………
City: ……………………………………......
.....…………….

…………… Postcode:

أسباب التواجد في المملكة المتحدة أو إيرلندا :
سياحــة ( ) مـهمــة ( ) عالج ( ) مرافقــة ( ) دراسة على الحساب الخاص ( ) إقــامة ( ) عمـل ( ) دراسـة على حساب الدولــة ( )
أسـبــاب طلب الوثيقة؟ ..........................................................................................................................................................

أقرب األقــارب في ليبـــيــا :
إسمـــه  ............................................................ :رقم هـاتفــه  ............................................ :عنوانــه ........................................ :
أقر أنـا  ، .......................................................... :بأن جميع البيانات الواردة أعاله صحيحـة وسأقوم بموافاة الشؤون القنصلية بأي تغير بها.

إســــم و توقـــيـــع مقــدم الطــلب .................................................................................. :التـاريـــخ :

التـاريـــخ :

المــكـــلـف بالشــؤون القنــصـلية

2027 -

-

-

2027 -
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