
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيلــــخادــــــلا ةرازو 

 ةيندملا لاوحألا

 :يتآلا بلطلا ميدقت دنع ىعاري
                             .ةحيحصلا تانايبلاو تامولعملاب بلطلا جذومن لوقح هئبعت  -١
 .اهل ةتبثملا قئاثولا لوصأ ىلع تانايبلاو تامولعملا كلت ةعجارم متتس ايئدبم بلطلا لوبق ةلاح يف  -٢
  بلطلا ضفري نأ  ةــحيحص ريغ نوكـتو هل هــلمكم ىرخأ قاروأ يأ وأ بلطـلا اذه يف تاـنايب وأ تاــمولعم يأ مـيدقت ىلع بترتي  -٣
.ريوزتلا ةحفاكم ماظنو ةيسنجلا ماظن نم )٢٦( ةداملا  ماكحأل ًاقفو ريوزتلا ىوعد كيرحت يف ةصتخملا  ةهجلا قحب لالخإلا مدع عم     

 )٨٤( مقر جذومن
ةيسنجلا ماظن نم )٩( ةداملا بجومب ةيدوعسلا ةيسنجلا ىلع لوصحلا بلط

امولعم
خش ت

ةيص

: ةماقإلا ةصخر مقر  

هردصمهــخيراترفسلا زاوج مقر

داليملا ةلودداليملا ناكمداليملا خيرات

ةقباسلا ةيسنجلاةيلاحلا ةيسنجلا

       ةروــــصلا   

ةــــثيدأح  

 متخلا
يمسرلا

ـه١:ةكلمملا ىلا مودقلا خيرات   /         /

ةيلمعلاو ةيملعلا ةلاحلا

  لماكلا مسالا
رفسلا زاوج يف درو امل اقبط 

٤ x ٦

: ةكلمملا يف ةلصاوتملا ةماقإلا ةدم: مودقلا ذفنم

 ةدوعلا ةريشأت ةدم نع ديزتال ةدمل ةيسنجلا بلطب همدقت لبق ةكلمملا يضارأ نع بيغت نمل ةيسنجلا حنمل ةررقملا  ةماقالا ةفص عطقنت ال (
 )  ةيسنجلا بلط ميدقت لاح يف ةنس نع ديزتال ةدمل بيغتلا ًاعاطقنا ربتعيال امك 
 

: عاطقنالا ةدم: ةكلمملاب ةماقإلا يف عاطقنا دجوي له المعن

: ببسلا

 : يملعلا لهؤملا : ًالوأ

: صصختلا: يملعلا لهؤملا ةجرد

: يملعلا لهؤملا ىلع اهنم لصح يتلا ةعماجلا مسا

 : ةيلمعلا ةلاحلا : ًايناث

ًالعف هلوازي يذلا لمعلاةماقإلا بسح ةنهملازاوجلا بسح ةنهملا

. لاير  )                                 ( : يرهشلا لخدلا رادقم: لمعلا ةهج

٢ نم ١ ةحفص

امولعم
ةماقإلا ت



: طقف نييدوعسلا براقألا نع تامولعم
 .) تامولعم يأ مهب ةصاخلا لوقحلا يف لجسي الف نييدوعس ريغ براقألا ضعب ناك اذإ (
 
: ةجوزلا دلاوو مألا دلاوو ةجوزلاو نيدلاولا

: بألا

: مألا

: ةجوزلا

: مألا دلاو

: ةجوزلا دلاو

يندملا لجسلا مقرمسالا ةبارقلا ةلص 

: ) ةثالث ىصقا دحك ( ةوخإلاو دالوألا

يندملا لجسلا مقرمسالا ةبارقلا ةلص

 . ةحيحص بلطلا يف ةنودملا تامولعملا عيمج نأب رقأو ةيلخادلا ريزو يكلملا ومسلا بحاص ىلإ بلطلا اذهب  مدقتأ

ـه١٤/         /  : خيراتلا: عيقوتلا   :مـــــسألا    

: فتاهلا مقر

: ناونعلا    

: لاوجلا مقر 

: ليدب ناونع

: لاوجلا مقر : فتاهلا مقر 

:يعرشلا لثمملا نم مدقم بلطلا نوك ةلاح يف

: همـسأ

ةماقإلا ةصخر وأ يندملا لجسلا مقر

ـه١٤/         /  : خيراتلا

ـه١٤/         /  : اهخيرات )                                 ( : ةيعرشلا ةلاكولا مقر 

 )بلطلا بحاصل تاداشرإو تاميلعت(
 .هعيقوتو هطخبو بلطلا بحاص لبق نم جذومنلا اذه تانايب أبعت  -١
 .يعرشلا هلثمم نم وأ ًايصخش بلطلا بحاص نم بلطلا لبقي  -٢
 .ضايرلا ةنيدم يف يسيئرلا اهرقمب ةيندملا لاوحألل ةيلخادلا ةرازو ةلاكول بلطلا مدقي  -٣
٢ نم ٢ ةحفص.ةيسنجلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ) ٨( ةداملاو ةيسنجلا ماظن نم )٩( ةداملا يف ةددحملا طورشلا هيدل رفوتت نم تابلط الإ لبقتال - ٤

: هعيقوت

)                                       ( : اهردصم


المملكة العربية السعودية
 وزارة الــــــداخــــلية
الأحوال المدنية 
يراعى عند تقديم الطلب الآتي:
١-  تعبئه حقول نموذج الطلب بالمعلومات والبيانات الصحيحة.                            
٢-  في حالة قبول الطلب مبدئيا ستتم مراجعة تلك المعلومات والبيانات على أصول الوثائق المثبتة لها.
٣-  يترتب على تقديـم أي معلومــات أو بيانـات في هذا الـطلب أو أي أوراق أخرى مكملــه له وتـكون غير صحيحــة  أن يرفض الطلب 
     مع عدم الإخلال بحق الجهة  المختصة في تحريك دعوى التزوير وفقاً لأحكام  المادة (٢٦) من نظام الجنسية ونظام مكافحة التزوير.
نموذج رقم (٨٤)
طلب الحصول على الجنسية السعودية بموجب المادة (٩) من نظام الجنسية
معلومات شخصية
  رقم رخصة الإقامة :
رقم جواز السفر
تاريخــه
مصدره
تاريخ الميلاد
مكان الميلاد
دولة الميلاد
الجنسية الحالية
الجنسية السابقة
   الصــــورة       
  حأديثــــة
الختم
الرسمي
تاريخ القدوم الى المملكة:
١هـ
  /         /
الحالة العلمية والعملية
الاسم الكامل 
 طبقا لما ورد في جواز السفر
٤ x ٦
( لا تنقطع صفة الاقامة  المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لاتزيد عن مدة تأشيرة العودة
 كما لايعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لاتزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية  )
 
هل يوجد انقطاع في الإقامة بالمملكة : 
نعم
لا
أولاً : المؤهل العلمي : 
درجة المؤهل العلمي :
التخصص :
ثانياً : الحالة العملية : 
المهنة حسب الجواز
المهنة حسب الإقامة
العمل الذي يزاوله فعلاً
مقدار الدخل الشهري : (                                 )  ريال .
صفحة ١ من ٢ 
معلومات الإقامة
معلومات عن الأقارب السعوديين فقط :
( إذا كان بعض الأقارب غير سعوديين فلا يسجل في الحقول الخاصة بهم أي معلومات ).
 
الأب :
الأم :
الزوجة :
والد الأم :
والد الزوجة :
الاسم
رقم السجل المدني
 صلة القرابة
الاسم
رقم السجل المدني
صلة القرابة
أتقدم  بهذا الطلب إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وأقر بأن جميع المعلومات المدونة في الطلب صحيحة . 
التاريخ :
  /         /
١٤هـ
في حالة كون الطلب مقدم من الممثل الشرعي:
رقم السجل المدني أو رخصة الإقامة
التاريخ :
  /         /
١٤هـ
تاريخها :
  /         /
١٤هـ
 رقم الوكالة الشرعية : (                                 ) 
(تعليمات وإرشادات لصاحب الطلب)
١-  تعبأ بيانات هذا النموذج من قبل صاحب الطلب وبخطه وتوقيعه.
٢-           يقبل الطلب من صاحب الطلب شخصياً أو من ممثله الشرعي.
٣-  يقدم الطلب لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بمقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
٤ - لاتقبل إلا طلبات من تتوفر لديه الشروط المحددة في المادة (٩) من نظام الجنسية والمادة (٨ ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية.
صفحة ٢ من ٢ 
توقيعه :
مصدرها : (                                       ) 
1
عبدالله عايد الحربي
4792585-2726
مشروع الحكومة الالكترونية
طلب اصدار بطاقة شخصية
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