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متطلبات الصورة لبطاقة الهوية الجديدة
يجب أن تستوفي الصورة الشروط التالية:

• أن تكون الصورة ملونة وذات خلفية رمادية بدرجة
.(RGB) 168, 168, 168  

• أن تكون الصورة حديثة ولم يمض على التقاطها
  أكثر من 6 أشهر.

• ظهور الرأس وأعلى الكتفين عن قرب مع مراعاة أن
  يمثل حجم الوجه %70 إلى %80 من الصورة.

• مراعاة أن تبرز الصورة العينين بشكل واضح.
• أن تكون الصورة واضحة وأن ال يحجب الشعر

  أي جزء من الوجه والعيون. 

• تجنب ا¤ضاءة الخافتة أو السطوع الزائد للصورة.

الوجه ال يتوسط
الصورة

الخلفية ليست
المطلوبة

قريبة جد¨ بعيدة جد¨

الشعر يغطي العين العين مغمضة

مظلمة جد¨ ساطعة جد¨
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• أن تظهر صورة الشخص وهو ينظر بشكل مستقيم
  ومباشر إلى كاميرا التصوير مع مراعاة أن تكون أطراف

  الوجه وتعابيره واضحة.

• تجنب العيون الحمراء الناتجة عن االنعكاس الضوئي
   للكاميرا. 

لون البشرة غير
طبيعي

النظر بعيد¨

ظالل خلف الرأس ظالل يغطي الوجه

صورة جانبية صورة مائلة

انعكاس الضوء على
البشرة

العين حمراء
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حجم ودقة الصورة:

• أن تكون أبعاد الصورة بعرض 240Pixels وطول 320
Pixels  على ا¸قل حيث سيتم رفض الصور ا¸صغر

.320Pixels 235 وطولPixels مثال: صورة بعرض  
• أن تكون الصورة بنسبة 3× 4 (العرض × االرتفاع).

.DPI300 أن تبلغ دقة الصورة •
• أن ال يتعدى حجم الصورة 2 ميغابايت.

• ال يمكن إجراء أي تعديالت أو تحسينات على الصورة
  الملتقطة باستخدام برامج تحسين الصور.  

غطاء الرأس:

• أن ال يؤثر ارتداء الحجاب والغترة على المظهر العام
للشخص وأن ال يحجب المالمح ا¸ساسية للوجه.

باهتة اللون غير واضحة

ضبابية غير واضحة تشوبها بقع
الحبر/طيات

الوجه مغطى غطاء الرأس يظلل
الوجه

ارتداء قبعة ارتداء قبعة رياضية
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النظارات:

• أن تبين الصورة العيون بوضوح وال تعكس النظارات ا¸نوار
  ويفضل تجنب النظارات ذات ا¤طار السميك والتأكد

  من إنها ال تغطي أي جزء من العيون.   
• لن يتم قبول الصور بعدسات الصقة أو نظارات ملونة

  تخفي اللون ا¸صلي للعين.

ا�طفال:

أن يظهر في الصورة الطفل المعني وحده.    •
إذا كان عمر الطفل أقل من 5 سنوات، فال يستوجب عليه أن ينظر بشكل مباشر إلى الكاميرا.   •

إذا كان عمر الطفل أقل من سنة واحدة، 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.  

انعكاس الضوء على
العدسة 

العدسات
داكنة/ معتمة

إطار النظارة يغطي
العين

إطار النظارة عريض
جد¨




