
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيلــــخادــــــلا ةرازو

 ةيندملا لاوحألا

 )٥٨( مقر جذومن
 ةيصخش ةقاطب وأ ةلئاع رتفد رادصإ بلط
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:دوهشلا ةقداصم :ًاعبار 
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ةنهم ليدعت  ديدجت  دقف  فلت  
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المملكة العربية السعودية
وزارة الــــــداخــــلية
الأحوال المدنية 
نموذج رقم (٥٨)
طلب إصدار دفتر عائلة أو بطاقة شخصية
بدل تالف أو مفقود (أو تجديد بطاقة أو تعديل مهنة)
 أولاً: معلومات عن صاحب الطلب:
 ثانياً: معلومات عن الهوية المطلوب إصدارها:
 
 
الصورة
 ٤ x ٣
حديثة
 
العنوان :
 نوعها: 
 مبررات إصدارها:
 ثالثاً: إقرار صاحب الطلب:
هـ
 رابعاً: مصادقة الشهود:
(تعبأ هذه الفقرة لمن لا يوجد له إثبات شخصية بعد فقد البطافة و دفتر العائلة أو لمن لا يحمل سوى البطاقة الشخصية ثم فقدت منه أو لإثبات المهنة)
نصادق نحن الموقعين أدناه على صحة كافة المعلومات المدونة أعلاه وأنها تخص الشخص الماصقة صورته وإذا اتضح ما يخالف ذلك نتحمل ما يقره نظام الأحوال المدنية من سجن وغرامة.
 خامساً: تدقيق المعلومات                                         (للاستعمال الرسمي)
هـ
 أقر بصحة كافة المعلومات المدونة أعلاه وأتعهد بالمحافظة على البطاقة (دفتر العائلة)البديل مستقبلا وفي حالة تكرار الفقد (التلف) وعدم رهنها او بيعها أو السفر بها خارج 
 المملكة وأتحمل ما يقضي به علي نظام الأحوال المدنية من سجن وغرامة.
مصادقة الشيخ أو العمدة على معرفة الشهود
مصادقة الإمارة أو الشرطة
هـ
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