
بشأن: "أن يكون إثبات اهلوية للسعوديني هي السجل املدني والوافدين بشأن: "أن يكون إثبات اهلوية للسعوديني هي السجل املدني والوافدين بشأن: "أن يكون إثبات اهلوية للسعوديني هي السجل املدني والوافدين بشأن: "أن يكون إثبات اهلوية للسعوديني هي السجل املدني والوافدين 
 اإلقامة"اإلقامة"اإلقامة"اإلقامة"

 

 ١٤٣٣-٠٧-١٥بتاريخ  ٢٨٥عميد تقنية المعلومات رقم سعادة بناًء على إحالة 
أن يكون إثبات الهوية للسعوديين هي السجل المدني والوافدين  " :هـ، بشأن

  "اإلقامة 

الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، برقم وكيل سعادة وبناًء على إحالة 
اإلشارة إلي إحالة معالي مدير " :هـ بشأن ١٤٣٣-٠٧-١٢بتاريخ  ٥/١/١٩٨٩

هـ، للتأكد على أن يكون إثبات  ١٤٣٣-٠٧-٠٨د بتاريخ  ٢/٥٩٢الجامعة رقم 
الهوية للسعوديين هي السجل المدني، وإثبات الهوية للوافدين هي اإلقامة أو 
البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات، أما الجواز السعودي الممنوح لغير 
السعوديين فهو لتسهيل سفر حامله إلي خارج المملكة والعودة إليها وليس إلثبات 

  " هويته داخل البالد.

 ١٤٣٣-٠٧- ٠٨بتاريخ د  ٢/٥٩٢والمشفوعة بخطاب معالي مدير الجامعة، رقم 
بتاريخ  ٧١٤٣٠ي إحالة معالي وزير التعليم العالي رقم بشأن: "اإلشارة إلهـ، 
هـ، للتأكد على أن يكون إثبات الهوية للسعوديين هي السجل  ١٤٣٣-٠٧-٠١

المدني، وإثبات الهوية للوافدين هي اإلقامة أو البطاقة التي تصدرها الجوازات 
سفر  لبعض الفئات، أما الجواز السعودي الممنوح لغير السعوديين فهو لتسهيل

  حامله إلي خارج المملكة والعودة إليها وليس إلثبات هويته داخل البالد."

              هـ٧١٤٣٠المرفق به برقية خطية من معالي وزير التعليم العالي، رقم و
  :البرقية كاآلتي ونص هـ  ١٤٣٣-٠٧-٠١بتاريخ 

  

  )برقية خطيةبرقية خطيةبرقية خطيةبرقية خطية( 

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

  مكتب الوزير

)٢٦٩(  

  



  معالي مدير جامعة الملك فيصل    الموقر

  :عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 

تلقينا برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
هـ (المرفقة صورتها) متضمنة  ٢٥/٦/١٤٣٣وتاريخ  ٧٣١١٣الداخلية رقم 

هـ بشأن  ٤/٩/١٤٢٤وتاريخ  ٥٣/٧٤٤٦٤االشارة الى تعميم سموه الكريم رقم 
ة للسعوديين هي (السجل المدني) وإثبات الهوية التأكيد على أن يكون إثبات الهوي

للوافدين هي (اإلقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات) أما 
الجواز السعودي الممنوح لغير السعوديين فهو تسهيل سفر حامله إلى خارج 

ه المملكة والعودة إليها، وليس إلثبات هويته داخل البالد، وقد تضمنت برقية سمو
هـ  ١٣/٥/١٤٣٢وتاريخ  ٢٩٣٠٤الكريم أنه صدرت موافقة سموه بالبرقية رقم 

على توصيات اللجنة المشكلة لوضع الضوابط والقواعد الالزمة للتعامل مع حملة 
السجالت المدنية المؤقتة (للفئات المستثناة) التي تضمنت توصياتها التأكيد على 

سفر السعودي كوثيقة إثبات شخصية جميع القطاعات الحكومية بعدم قبول جواز ال
أو االعتماد على أن حامل هذا الجواز يحمل الجنسية السعودية حيث أن هذه 
الوثيقة وثيقة سفر خارجية وليست إثبات شخصية في الداخل.. ويرغب سموه 

  الكريم في توجيه من يلزم للعمل بموجبه.

  لذلك نأمل االطالع وإكمال الالزم بموجبه.

        وتقبلوا أطيب حتياتي وتقبلوا أطيب حتياتي وتقبلوا أطيب حتياتي وتقبلوا أطيب حتياتي      

        وزير التعليم العايلوزير التعليم العايلوزير التعليم العايلوزير التعليم العايل

        د. خالد بن حممد العنقري    د. خالد بن حممد العنقري    د. خالد بن حممد العنقري    د. خالد بن حممد العنقري    

  

والمرفق بها تعميم برقي لجميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق من صاحب 
 ونصالسمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

  :كاآلتي التعميم

 

        مارات املناطقمارات املناطقمارات املناطقمارات املناطقتعميم برقي جلميع اجلهات احلكومية وإتعميم برقي جلميع اجلهات احلكومية وإتعميم برقي جلميع اجلهات احلكومية وإتعميم برقي جلميع اجلهات احلكومية وإ

  صاحب السمو الملكي

  صاحب السمو



  معالي وزير التعليم العالي

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هـ بشأن التأكيد على إن  ٤/٩/١٤٢٤في  ٥٣/٧٤٤٦٤نشير على تعميمنا رقم 
يكون إثبات الهوية للسعوديين هي (السجل المدني) وإثبات الهوية للوافدين هي 

(البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات) أما الجواز السعودي (اإلقامة) أو 
الممنوح لغير السعوديين هو تسهيل سفر حامله إلى خارج المملكة والعودة إليها، 

 ٢٩٣٠٤وليس إلثبات هويته داخل البالد، وحيث صدرت موافقتنا بالبرقية رقم 
ابط والقواعد هـ على توصيات اللجنة المشكلة لوضع الضو ١٣/٥/١٤٣٢في 

الالزمة للتعامل مع حملة السجالت المدنية المؤقتة (للفئات المستثناة) التي 
تضمنت توصياتها التأكيد عل جميع القطاعات الحكومية بعدم قبول جواز السفر 
السعودي كوثيقة إثبات شخصية أو االعتماد على أن حامل هذا الجواز يحمل 

ة وثيقة سفر خارجية وليست وثيقة إثبات الجنسية السعودية حيث أن هذه الوثيق
  شخصية في الداخل.

  نرغب توجيه من يلزم للعمل بموجبه.    

  ،،، ولكم تحياتنا

        نايف بن عبدالعزيز نايف بن عبدالعزيز نايف بن عبدالعزيز نايف بن عبدالعزيز                                                                         

        ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء 

        وزير الداخليةوزير الداخليةوزير الداخليةوزير الداخلية                                                                                                                                                                                                                                        

            



Regarding: “The proof of Identity for Saudis is: 

civil registry card and for expatriates is: 

residence permit card – Iqama”      

  

In accordance with the Memo of H.E. Dean of Information 

Technology, No. 285 on 15-07-1433 Hijri, Regarding: “The 

proof of Identity for Saudis is: civil registry card and for 

expatriates is: residence permit card – Iqama” 

  

And in accordance with the Memo of H.E. the Vice President 

for studies, development and community services, No. 

5/1/1989 on 12-07-1433 Hijri, Regarding: "Referring to the 

Memo of H.E. University President No. 592/2 D on 08-07-1433 

Hijri, to emphasis on: The proof of Identity for Saudis is: civil 

registry card and for expatriates is: residence permit card – 

Iqama, which is issued by the passport department for some 

categories, but the Saudi Passport which is granted to non-

Saudi, it is only for facilitating their travelling out of and 

return to the kingdom and it is not for proofing their identity 

inside the country." 

               

Is accompanied by a letter H.E. the University President, No. 

592/2 D on 08-07-1433 Hijri, Regarding: “Referring to the 

Memo of H.E. Minister of Higher Education No. 71430 on 01-

07-1433 Hijri, to emphasis on: The proof of Identity for Saudis 

is: civil registry card and for expatriates is: residence permit 

card – Iqama, which is issued by the passport department for 

some categories, but the Saudi Passport which is granted to 

non-Saudi, it is only for facilitating their travelling out of and 

return to the kingdom and it is not for proofing their identity 

inside the country." 



Attached with a written Telegram of H.E. Minister of Higher 

Education No. 71430 on 01-07-1433 Hijri, and the text of the 

telegram is as follows: 

 

(Written Telegram) 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Office of the Minister 

(269) 

 

H.E. King Faisal University, Esteemed 

Assalam Alikum Wa Rahmatu Allah Wa Brkatuh: 

We have received the telegram of His Royal Highness, the 

Crown Prince, the Deputy Prime Minister and Minister of the 

Interior, No. 73113 on: 25-06-1433 Hijri, with reference to His 

Highness Circular No. 74464/53 on: 04-09-1424 Hijri, 

Regarding: to emphasis on The proof of Identity for Saudis is: 

civil registry card and for expatriates is: residence permit card 

– Iqama, which is issued by the passport department for some 

categories, but the Saudi Passport which is granted to non-

Saudi, it is only for facilitating their travelling out of and 

return to the kingdom and it is not for proofing their identity 

inside the country, His Highness’ telegram also included that 

he has issued telegram No.29304 on: 13-05-1432 Hijri, for 

approving the recommendations of the committee formed for 

setting up the required controls and rules setting up the 

required controls and rules for dealing with those having 

temporary civil registry card ( for excluded categories ) which 

included in its recommendations that all governmental 



sectors must not accept the Saudi Passport as a document for 

proofing personal identification or depending on the fact the 

bearer of this passport is of Saudi nationality because this 

document is a document for travelling abroad and not a 

document for proofing the identity of its holder inside the 

country. 

His Highness would like to direct the concerned bodies to 

comply with the contents of this telegram. 

Please be informed and proceed as orderly needed. 

Please accept my best regards 

Minister of Higher Education 

Dr. Khaled bin Mohammed Al-Anqri. 

 

Attached with telegraphic circulation for all 
government and principality areas from: His Royal 

Highness, the Crown Prince, the Deputy Prime Minister and 

Minister of the Interior, and the text of circulation is as 

follows: 

Telegraphic circulation for all government 

agencies and principality areas 

 

His Royal Highness 

His Royal 

H.E. Minister of Higher Education 

Assalam Alikum Wa Rahmatu Allah Wa Brkatuh 

Referring to our circulaDon No. 74464/53 on 04-09-1424 Hijri, 

Regarding: to emphasis on The proof of Identity for Saudis is: 



civil registry card and for expatriates is: residence permit card 

– Iqama, which is issued by the passport department for some 

categories, but the Saudi Passport which is granted to non-

Saudi, it is only for facilitating their travelling out of and 

return to the kingdom and it is not for proofing their identity 

inside the country, His Highness’ telegram also included that 

he has issued telegram No.29304 on: 13-05-1432 Hijri, for 

approving the recommendations of the committee formed for 

setting up the required controls and rules setting up the 

required controls and rules for dealing with those having 

temporary civil registry card ( for excluded categories ) which 

included in its recommendations that all governmental 

sectors must not accept the Saudi Passport as a document for 

proofing personal identification or depending on the fact the 

bearer of this passport is of Saudi nationality because this 

document is a document for travelling abroad and not a 

document for proofing the identity of its holder inside the 

country. 

We would like to direct the concerned bodies to comply with 

the contents of this circulation 

Please accept my best regards 

Nayif bin Abdulaziz 

Royal Highness, the Crown Prince, the Deputy 

Prime Minister and Minister of the Interior 


