
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيلــــخادــــــلا ةرازو

  ةيندملا لاوحالا
 

 ةيصخش ةقاطب رادصا بلط 
)نيعباتلاب صاخ(

: ةيصخش تامولعم : ًالوأ  

: مألا مسا       

: داليملا خيرات 

: ةداملا بجومب    
: اهل عباتلا ةقطنملا  : داليملا ناكم           

:لهؤملا: ةنهملا : ةقرافلا ةمالعلا

:يحلا        :لزنملا مقر    :عراشلا     :ةنيدملا      

:لمعلا نوفلت :براقألا دحأ نوفلت      :لزنملا نوفلت:لمعلا       

:اهتيسنج             

)فلم ساسأ(

: ردصملا        : خيراتلا         : فلملا مقر        

: يندملا لجسلا مقر

  
 ةيسمشلا ةروصلا
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: ناونعلا

: بلطلا بحاص رارقإ : ًًايناث  

: هدلاول يندملا لجسلا مقر  

: بلطلا بحاص عيقوت   

    حضتا اذإو  ةكلمملا جراخ اهب رفسلا وأ اهعيب وأ اهنهر مدعو ةيصخشلا ةقاطبلا ىلع ةظفاحملاب دهعتأو هالعأ ةنودملا تامولعملا ةفاك ةحصبرقأ
.ةمارغو نجس نم ةيندملا لاوحألا ماظن يلع هب يضقي ام لمحتأ كلذ فلاخي ام

: بلطلا ميدقت خيرات      

: بلطلا بحاص رمأ يلو رارقإ : ًًاثلاث  
 ينعملا ينبا وه صتخملا فظوملا مامأ فقاولاو هالعأ هتروص ةقصلملا نأو ةحيحص ةنودملا تامولعملا نأب بلطلا بحاص رمأ يلو انأ رقأ
.ةمارغو نجس نم ةيندملا لاوحألا ماظن يلع هب يضقي ام لمحتأ كلذ فلاخي ام حضتا اذإو ةفاضالاب

: بلطلا بحاص رمأ يلو مسأ   

 : دوهشلا ةقداصم : اعبار  
         

.هالعأ هتروص ةقصلملا صخشلا صخت اهنأو هالعأ ةنودملا تامولعملا ةحص ىلع هاندأ نيعقوملا نحن قداصن  

: دـهاــشلا مـسا     

: ناوـــــــنعلا       
: عــــيـقوــتــلا      

: يندملا لجسلا مقر

: عـــيــقوــتــلا      
: ناوـــــــنعلا         
: يندملا لجسلا مقر  

: دـهاــشلا مـسا     

: صتخملا فظوملا مسا 

ةيصخشلا ةقاطبلا بحاصل ً اساسا ربتعت ةخسنلا هذه  : ةماه ةظحالم 

:ةرسألا دارفأ ددع 

:ةيعامتجالا ةلاحلا:لوطلا

: نينيعلا نول : ةجولا نول   : سنجلا         

:لماكلا مسالا

ةلئاعلاذخفلادجلابألالوألا

: عيقوتلا       

سنجتلاب  يدوعس    يدوعس

 )٥٦( مقر جذومن
 

: يف   

: عيقوتلا       


المملكة العربية السعودية
وزارة الــــــداخــــلية
الاحوال المدنية 
 
 طلب اصدار بطاقة شخصية
(خاص بالتابعين)
  أولاً : معلومات شخصية :
(أساس ملف)
 
الصورة الشمسية
٣×٤
     العنوان :
  ثانياًً : إقرار صاحب الطلب :
أقربصحة كافة المعلومات المدونة أعلاه وأتعهد بالمحافظة على البطاقة الشخصية وعدم رهنها أو بيعها أو السفر بها خارج المملكة  وإذا اتضح    ما يخالف ذلك أتحمل ما يقضي به علي نظام الأحوال المدنية من سجن وغرامة.
  ثالثاًً : إقرار ولي أمر صاحب الطلب :
أقر أنا ولي أمر صاحب الطلب بأن المعلومات المدونة صحيحة وأن الملصقة صورته أعلاه والواقف أمام الموظف المختص هو ابني المعني بالاضافة وإذا اتضح ما يخالف ذلك أتحمل ما يقضي به علي نظام الأحوال المدنية من سجن وغرامة.
  رابعا : مصادقة الشهود :
        
  نصادق نحن الموقعين أدناه على صحة المعلومات المدونة أعلاه وأنها تخص الشخص الملصقة صورته أعلاه.
 ملاحظة هامة :  هذه النسخة تعتبر اساساً  لصاحب البطاقة الشخصية
الأول
الأب
الجد
الفخذ
العائلة
سعودي       
 سعودي  بالتجنس
نموذج رقم (٥٦)
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