سفارة المملكة العربية السعودية
قسم شؤون السعوديين
واشنطن

 ٤صور
مقاس
 ٢x٢إنش

Royal Embassy of Saudi Arabia
Citizens’ Affairs Section
601 New Hampshire Ave., NW
Washington, DC 20037

نموذج طلب إصدار تذكرة مرور للمواليد

اسم المولود باللغة العربية )رباعيا ً(_______________________________________________________________________ :

االسم باللغة اإلنجليزيةName: _____________________________________________________________ :
مكان الميالدPlace of Birth :_______________________________________________________________ :
تاريخ الميالدDate of Birth: _______________________________________________________________ :
مھنة الوالدProfession of father: __________________________________________________________________________ :
عنوان الوالد الكامل في المملكة العربية السعوديةAddress in Saudi Arabia: ______________________________________________ :
___________________________________________________________________________________________________
رقم التلفون في المملكة العربية السعودية__________________________________ :

جوال_______________________________ :

عنوان الوالد الكامل في الواليات المتحدة األمريكيةAddress in the United States: __________________________________________ :
___________________________________________________________________________________________________
رقم التلفون في الواليات المتحدة األمريكية_________________________________ :

جوال_______________________________ :

أساس صرف تذكرة المرور
شھادة ميالد صادرة من_____________________________ :

برقم________________________________________________ :

جواز سفر الوالد رقم______________________________ :

وتاريخ_____________________ :

مصدرھا________________ :

بطاقة األحوال المدنية رقم___________________________ :

وتاريخ____________________ :

مصدرھا________________ :

توقيع الوالد____________________________________ :

التاريخ ____14____/____/ھـ

الموافق ____ 20____/____/م

لالستعمال الرسمي للسفارة
أصدر للمولود تذكرة مرور برقم__________ :

وتاريخ__________________________ :

الموافق_________________________ :

وظيفة الموظف المختص______________ :

االسم الكامل______________________ :

التوقيع__________________________ :

رمضان ١٤٣٤

اخي المواطن  /اختي المواطنة:
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

يود قسم شؤون السعوديين االفادة بأن متطلبات منح تذكرة مرور للمواليد حديثي الوالدة كالتالي:
 -1صور جواز سفر الوالد.
 -2صور من يطاقة االحوال او كرت العائلة.
 -3صور من جواز سفر االم من صفحة  – 1الى صفحة 4
 -4شھادة الميالد األصلية الصادرة من امريكا.
 -5اربع صور شمسية بخلفية بيضاء مقاس )2x2inch) (2انش(
-6خطاب من مقر العمل اذا كان األب موظفا او من الملحقية الثقافية اذا كان احد الوالدين مبتعثا او من
الجامعة اذا كان يدرس على حسابه الخاص مع صور من  i-20سارية الصالحية,او افادة من المستشفي اذا
كان المواطن متواجد بغرض العالج.
 -7تعبئة جميع حقول استمارة طلب اصدار تذكرة مرور.
 -8الدخول على موقع انجاز من خالل الرابط https://enjazit.com.sa/Eservices
لتسجيل طلب اصدار تذكرة المرور وتسديد الرسوم .مع طباعة الصفحة بعد اجراء التسديد وارفاقھا مع
االوراق المطلوبة.
-9يراعى تقديم او ارسال الطلب قبل اسبوعين على األقل من موعد السفر,و البعثة غير مسوولة عن اي
حجوزات او مواععيد سفر قبل الحصول على تذكرة المرور المطلوبة.

في حالة ارسال المعاملة عن طريق البريد ,الرجاء ارفاق مظرف للعودة مدفوع الثمن عن طريق فدكس أو اي
)( (FedExشركة بريد مع رقم االرسال
ترسل جميع الطلبات حسب التوزيع الجغرافي )رابط تقديم خدمات المواطنين حسب مكان االقامة في الواليات
المتحده االمريكية( الموضح في موقع السفارة – خدمات المواطنين
مع مالحظه عدم ارفاق بيانات البطاقه االئتمانيه

