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استمارة طلب جواز الطوارئ

البعثة.......................................:

صورة شخصية

تاريخ التقديم...............................:

سبب طلب إصدار جواز الطوارئ
 فقدان جواز

 مولود

السفر

جديد

اسم مقدم الطلب:

 فقدان بطاقة
الهوية

 تلف جواز السفر أو انتهاء
صلحيته

صله القرابة:

جواز الطوارئ باسم :
أرقام التواصل:

البريد االلكتروني:

تاريخ الوالدة:

محل الوالدة:

اسم األب:

المهنة:

اسم األم:

جنسية األم:

عنوان اإلقامة في دولة اإلمارات:
عنوان اإلقامة خارج دولة اإلمارات:
مدة اإلقامة خارج الدولة:
أسباب اإلقامة خارج الدولة:



يرجى العلم بأنه لن ينظر في الطلب في حالة عدم تعبئة كاملا

 لجنة إعادة أبناء
المواطنين

الوثائق المطلوبة
المواليد الجدد:
 صورة شهادة ميالد الطفل (مصدقة من و ازرة خارجية مقر البعثة والسفارة)
 إذا كانت الزوجة غير مضافة في خالصة القيد ،صورة عقد الزواج مصدقة من (و ازرة خارجية مقر البعثة و السفارة)
 صورة الجنسية (خالصة القيد) كاملة
 صورة من جوازات سفر الوالدين.
 صورة بطاقة الهوية لألب.
فقدان جواز السفر:
 صورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الهوية
 صورة عن خالصة القيد كاملة
 محضر فقدان جواز السفر مصدق عليه من قبل( و ازرة الخارجية بلد مقر البعثة والسفارة )
انتهاء أو تلف جواز السفر:
 صورة جواز السفر وصورة بطاقة الهوية

 جواز السفر المنتهي أو التالف عند الحضور إلى السفارة
 صورة الجنسية كاملة (خالصة القيد)
إعادة أبناء مواطني الدولة لما فوق خمس سنوات (لجنة إعادة أبناء مواطني الدولة)
 صورة شهادة ميالد الطفل مصدقة من (و ازرة خارجية مقر البعثة والسفارة)

 إذا كانت الزوجة غير مضافة في خالصة القيد ،صورة عقد الزواج أو الطالق مصدقة من (و ازرة خارجية مقر البعثة والسفارة)
 صورة الجنسية (خالصة القيد) كاملة
 صورة من جوازات سفر الوالدين.

رسوم إصدار جواز الطوارئ ( )150درهم أو ما يعادلها من العملت األجنبية.

أقر باالستعداد لتسوية أوضاعي طبقا لقانون الهجرة في الدولة إذا كان قانون الجنسية ال يشملني.
 أتعهد بصحة المعلومات المذكورة أعله ،وفي حال عدم صحة أي منها أتحمل المساءلة القانونية.
التوقيع:
....................................................
لألستخدام الرسمي:
رقم الجواز الصادر:

تاريخ إصدار الجواز

إسم وتوقيع المخول

طابع التصديق

