متطلبات اصدار وثيقة مرور بدل جواز سفر فاقد أو تالف:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

خطاب يتضمن طلب اصدار وثيقة مرور بدل جواز فاقد أو تالف .
صورة من جواز السفر المفقود  ،و في حالة جواز السفر التالف يرسل جواز السفر
التالف مع صورة واضحة من جواز السفر .
صورة من تقرير الشرطة ) فقط للجواز المفقود ( .
اربع صور شمسية حديثة بخلفيه بيضاء مقاس ) 2 x 2انش ( .
خطاب تعريف من مقر العمل اذا كان المواطن موظفا ً او من الملحقية الثقافية اذا كان
طالبا ً مبتعثا ً او من الجامعة اذا كان على حسابه الخاص او من المستشفى اذا كان
المواطن متواجد لغرض العالج .
صورة من بطاقة االحوال المدنية او السجل العائلي .

 .7الدخول عل موقع انجاز من خالل الرابط  https://enjazit.com.sa/eservicesلتسجيل
طلب اصدار تذكرة المرور وتسديد الرسوم )بمبلغ  14دوالرأمريكي( مع طباعة الصفحة بعد
االنتھاء من عملية التسديد وارفاقھا مع االوراق المطلوبة .

 .8تعبئة جميع حقول استمارة طلب اصدار جواز السفر او استمارة وثيقة المرور .
 .9تعبئة نموذج محضر فقدان جواز سفر رقم ) (1و ). (2
 .10يرفق خطاب من ولي األمرأو المحرم مع صورة من جواز السفروكذلك  I-94بالنسبة
للمرافقين .
 في حالة ارسال المعاملة عن طريق البريد الرجاء ارفاق مظرف مدفوع الثمن عن
طريق البريد الءعادة المعاملةبعد االنتھاء منھا.
 ترسل جميع الطلبات حسب التوزيع الجغرافي )رابط تقديم خدمات المواطنين حسب مكان االقامة
في الواليات المتحده االمريكية( الموضح في موقع السفارة  -خدمات المواطنين.

سفارة المملكة العربية السعودية
قسم شؤون الرعايا
واشنطن
Embassy of Saudi Arabia
Citizens Section
601 New Hampshire Ave., N. W.
Washington, D.C. 20037

محضر فقدان الجواز
نموذج )(1
االسم الرباعي باللغة العربية ....................................................................................................................... :
المھنة......................................................:محل الميالد. ...............................:تاريخ الميالد .............................
العنوان كامالً في المملكة... .........................................................................................................................::
...............................................................................................................................................................
رقم الجواز  ...........................................................:المصدر ..............................:تاريخ األصدار......................:
المرافقون على نفس الجواز :
.1
.2
.3
.4
رقم بطاقة االحوال  .................................................:تاريخ اإلصدار ......................................:سجل .................
االوصاف:
لون الشعر)
)
الطول

( لون البشرة)
( لون العينين )

( العالمة الفارقة )
(

(

ظروف فقدان الجواز :
( مسروق)
ھل الجواز مفقود )
(
أين فقد الجواز ؟ داخل المملكة )
إذا كان بالخارج اذكر إسم الدولة )
ظروف فقدان الجواز أذكرھا بالتفصيل:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
( أذكرھا ...................................................
( اسباب أخرى)
(
( فى المطار)
خارج المملكة )
(
( المدينة)

الختم الرسمي

معد البيان.......................................................:
وظيفته..........................................................:
التوقيع .........................................................:

سفارة المملكة العربية السعودية
قسم الرعاية
واشنطن
Embassy of Saudi Arabia
Citizens Section
New Hampshire Ave., N. W. 601
Washington, D.C. 20037

محضر فقدان الجواز
نموذج )(2
معلومات شخصية:
االسم باللغة العربية كامالً...............................................................................................................................................................:
المھنة......................................................:محل الميالد..........................................:تاريخ الميالد.....................................................:
العنوان كامالً في المملكة............................................................................................................................................................::

معلومات عن الجواز:
الرقم...............................................:المصدر ..........................................:تاريخ األصدار.................................:
معلومات عن حفيظة النفوس أو بطاقة األحوال المدنية:
الرقم .................................................:تاريخ اإلصدار...................................................:السجل.....................................................:
الرجاء اإلجابة علي األسئلة التالية:

س :ھل فقد جواز سفرك؟ مكان فقدانه أو سرقته؟ وكيف؟
ج..................................................................................................................................................................................................................................:
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................
س :ھل تم تسجيل جواز سفر لدى إحدى القنصليات السعودية في الواليات المتحدة األمريكية؟
ال□
ج :نعم □
س :في حالة اإلجابة بنعم ،ما ھي القنصلية السعودية التي تم التسجيل لديھا ؟
ج................................................................................................................................................:

س :في حاله اإلجابة بال ،ما ھي أسباب مخالفة التعليمات التي تحتم علي المسافر تسجيل جواز سفره؟
ج..................................................................................................................................................................................................................................:
...............................................................................................................................................................
س :ما القصد من السفر في الخارج؟
ج.............................................................................................................................................................................................:
س :في حاله الدراسة ،ما ھي الجھة المبتعاث؟
ج..................................................................................................................................:
س :تنص التعليمات بشأن فقدان جواز السفر على دفع غرامة مالية قدرھا ألف ﷼ سعودي ) 267دوالر أمريكي( ،ھل أنت على علم بھذا أم ال؟
ج..................................................................................................................................................................................:
أصادق على صحة األقوال المدونة أعاله،
االسم.....................................................................................:التوقيع...............................................................................

