اململكة العربية السعودية

صورة املستفيد

وزارة الداخلية

مقاس  6 x 4ملونة خلفيتها

املديرية العامة للجوازات

بيضاء غري فورية أو مسحوبة

إدارة جوازات

استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر
نوع الطلب

إصدار جواز سفر ألول مرة

إعادة إصدار :السبب

جتديد

مخس سنوات

رقم الجواز السابق

عشر سنوات

اتلف

مفقود

مسروق

امتالء الصفحات

غريه.......................................................................................................

.......................

معلومات مقدم الطلب

االسم ابللغة العربية
االسم ابللغة اإلجنليزية
رقم اهلوية الوطنية

مكان امليالد

احلالة االجتماعية

اتريخ امليالد

/

/

هـ

املهنـ ـ ــة

الــعــنـــــوان الوطني إقـــــــــــــــــرار

رقم املبىن

الشارع

املنطقة

الرمز الربيدي

احلي
الرقم االضايف

املدينة  /احملافظة
الربيدااللكرتوين

رقم اجلوال

رقم اهلاتف الثابت

أسم شخص
بديل وعنوانه

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اجل ـ ـ ـ ـوال

رقم اهلاتف الثابت

احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

املدينة  /احملافظة

امل ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـقـ ـة

 -1أقر بأن جميع المعلومات المدونة في هذا الطلب والوثائق المرفقة صحيحة والصورة الشخصية
للمستفيد وفي حالة عدم صحة ذلك أتحمل الغرامات المالية والعقوبات النظامية المترتبة على ذلك.
 -2أقر باالطالع على التعليمات خلف هذه االستمارة والتقيد بها.
التوقيع

اسم مقدم الطلب

التاريخ ....../...../.....هـ

رقم هوية مقدم الطلب

التفويض

رقم الهوية

اســــم المـــفــوض

التوقيع

الرقم المرجعي للتفويض

لالستعمال الرســـمـــــي

مت تدقيق اجلواز السابق واتضح وجود املالحظات التالية:

.......................................................................

مت تدقيق اجلواز السابق و ال يوجد عليه مالحظة.
رقم جواز السفر اجلديد
اسم ورتبة مدخل البياانت

التوقيع

االسم:

اسم ورتبة موظف الطباعة

التوقيع

التوقيع :

www.gdp.gov.sa

الرتبة:

مدير إدارة سفر السعوديني

(تعليمات هامة)

 )1جواز السفر وثيقة رسمية لمن صدر باسمه ويجب المحافظة عليه وهو مسئول عنه نظاماً.
 )2يعاقب كل شخص يرتكب إحــدى المخالفات التالية بعقوبة مالية ال تتجاوز خمسة آالف لاير أو بالمنع من السفر مـــدة
ال تزيد عن ثالث سنوات أو بهما معا ً:
أ -اإلضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر.
ب -اإلتالف المتعمد أو التحريف أو التغيير في جواز السفر.
ج -اإلهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر.
د -تمكين الغير من استعمال جواز سفره أو بيعه أو رهنه.
هـ  -السفر الى دولة ممنوع السفر اليها.
 )3يجب على كــل مواطن عند سفره إلى الخارج مراجعة ممثلية المملكة وتسجيل جواز سفره لديها إذا كان مدة سفره
أكثر من خمسة عشر يوماً.
 )4يجب على كل مـــن يفقد أو يُسرق جواز سفره خارج المملكة مراجعة الشرطة بتلك الدولة إلثبات ذلك ومن ثم مراجعــة
أقرب ممثليــة للمملكة للحصول على ما يمكنه من العودة للمملكة.
 )5يجب على كل مواطن يفقد أو يتلف جواز سفره داخل المملكة اإلبالغ عـــن ذلك فورا ً عبر القنوات الرسمية ،ومراجعـــة
أقرب مركز شرطة في حال سرقة جواز سفره إلثبات ذلك.
 )6ال يجوز ألي مواطن االحتفاظ بأكثر مــن جواز سفر صالح لالستعمال ما عدى جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص وفقــا ً
للنظام الخاص بذلك.
 )7يجب االلتزام بأنظمة وقوانين الـــدول عند السفر لها.
 )8التأكد قبل السفر إلى أي دولة أنها ليست من الدول الممنوع السفر لها أو تتطلب الحصول على تأشيرة دخول أو مـــرور
مسبقة.
 )9التأكد من صالحية جواز السفر قبل مغادرة المملكة بحيث تكون مدة صالحية جواز السفر ال تقل عن ثالثة أشهر للســفر
للدول العربية وستة أشهر فأكثر للدول األخرى مــــن تاريخ المغادرة ،باستثناء الدول الـــتي بينها وبين المملكة اتفاقيات
خاصة في هذا المجال.
 )10متابعة مايصدر من تعليمات منظمة للجواز السعودي والسفر خارج المملكة عبر المواقع الرسمية.

www.gdp.gov.sa

