
     اإلدارة العامة لشؤون الهـــجرة

وزارة الداخلية

   إدارة هجرة محافظة:

إلغاء كفالةنقل كفالــةإقامة أول مرة

إضافة مرافق

حذف مرافق

تعديل بيانات جتديد إقامة

نقل األقامة جلواز السفر

منـــوذج طــلب

إلتحاق بعائلعمل بالقطاع األهليعمل باحلكومةإقامة مؤقتة

مصدر إنفاقللدراســةالعمل كخادممزاولة نشاط حر

رقم اإلقامةنوع اإلقامة

     صورة

 ٤*٦       

اإلسم الكامل

FULL NAME

 اجلنسية

الديانــة

فصيلة الدم

مكان األصدار

عدد املرافقنيالرقم املدني

تاريخ األنتهاء

جنسية اجلواز

املهنـــة

تاريــخ امليالد محل امليالداجلنــس

احلالة التعليمية

نوع اجلــواز

تاريخ اإلصدار

رقم القطـــــعةمنطقةمحافظةعنوان السكن

نـــوع املبنـــىجادةشــارع

رقم املبنى/
 اسم املبنى

املدخلالشقـــةالدوررقم القسيمة

هـــاتفالرمز البريديصندوق بريدبيانات إضافية

تـــــوقيع طالب اإلقـــامة:

إقرار وتعهـــد الكفــــيل وبياناتـــــة
األسم الكامل

FULL NAME

 اجلنسية

إسم الشركة
مرجع الداخليةاجلهة احلكومية

رقم اجلنســية / األقامـــة

رقم القطـــــعةمنطقةمحافظةعنوان الكفيل

جادةشــارع

رقم القسيمة

صندوق بريد

نـــوع املبنـــى

الشقـــة

هـــاتف

املدخل الدور

الرمز البريدي

رقم املبنى/
 اسم املبنى

بيانات إضافية

أقر انا املوقع أدناه بأن البيانات املدرجة بهذا الطلب صحيحه وأتعهد بأن يعمل لدى  / أنفق عليه/ طوال مدة اقامتة وأن اخطر األدارة العامة لشئون الهجرة عن   محل 
إقامتة أو أى تغيير يطرأ علية وأن  أعيده الى بلده األصلي علي نفقتي عند إنتهاء اإلقامة وذللك طبقا لقانون األجانب و القرارات الوزارية املنفذة  له. 

الـــتاريخ:
توقيع الكفيل

احلالة اإلجتماعيــة

رقم جواز السفر
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( تعبأ فى حالة نقل اإلقامة جلواز جديد)تنازل من الكفيـــــــل السابق

إسم الكفيل السابق

التوقــــيعالـــتاريخ:

( تعبأ فى حالة إلغـــاء اإلقامة)بيانات إلغـاء اإلقــــــامة

سبب اإللــــغاء

DEPENDENTSالـــــمرافقون:

الديانــة اجلنسيةاإلسم الكامل               م تاريــخ امليالد صلة القرابةاجلنــس

١               

٢              

٣              

٤              

٥              

٦              

٧              

لإلستعمـــال الرسمي

مــدة اإلقامــة

رقم شهادة حسن السلوك

رقم اإلقرار أو كتاب الوزارة

            عدد
     املستـــــندات

رقم املادةإلــــــــــيمــــــــــــــن

تاريخهــارقم الشهادة الطبيةتاريخهــا

نوع التصريـــــــحتاريخــــه

عدد الكفــــاالت تاريخ نهاية اجلواز

رقم اإلقامة املفصول منها

القـــيد بقوائم املمنوعني
الكــــفيلاملـــــــــقيم

رئيس القــــسماملوظف اتصالـــتاريخ:

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

رقم شهادة حسن السلوك
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