
إلصــــــدار تـــصـــاريـــح الــتــنــقــل
الـــــدلـــــيـــــل اإلرشـــــــــــــادي



ــل ــ ــق ــ ــن ــ ــت ــ ــح ال ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــل اإلرشـــــــــــــــــــــادي إلصــــــــــــــــدار تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدلـ ــ ــ الـ

 91 تاريــخ  الداخليــة في  الصــادر مــن وزارة  التعميــم  بناء على 

شعبان 1441 هـ بشأن توحيد نماذج التصاريح، وتوجيه كل جهة 

منسوبي  أو  لمنسوبيها،  الالزمة  التصاريح  بإصدار  حكومية 

حاجة  تتطلب  للذين  بها  المرتبطة  أو  لها،  التابعة  القطاعات 

العمل الفعلية، والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثيق 

التصاريح من قبل الجهة المختصة في وزارة الداخلية؛ فإنه تم 

المزارع  مالك  من  المستفيدون  لتمكن  الخدمة  هذه  تطوير 

ومربو الماشية والصيادون والنحالون ومنتجو البيض والدواجن 

الفروسية  نادي  ومنسوبي  األصلية  العربية  الخيل  ومالك 

 , المحورية)أعالف  للمزارع  أيًضا  للفروسية  السعودي  واالتحاد 

قمح( من إصدار تصريح استثناء منع التجول.

تعميم من وزارة الداخلية بتوحيد نماذج التصاريح
نبذة عن الخدمة
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من خدمة تصريح استثناء من التجول
الفئات المستفيدة

ــو الــمــاشــيــةمــــالك الـــمـــزارع ــرب م

البيــض  منتـجـــو 
والـــــــــدواجـــــــــن الـــــنـــــحـــــالـــــون

الـــــــصـــــــيـــــــادون

السعودي  االتحاد 
نـــادي الفروسيةلـــلـــفـــروســـيـــة

رخـــــــص زراعــــيــــة 
المحـورية للمـزارع 

ــح  ــمـ قـ  ، اعـــــــــــــالف 

مـــــــالك الـــخـــيـــل 
العربيــة األصيلـــة
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على خدمة تصريح استثناء من التجول
شروط التقديم

رخصـــــــــــــــــــة  تــكــــــــــــــــــــــون  أن 

المستفيــــــد ســــــارية

أن يكون مقدم  من أصحاب المهن 

المستثناة من منع التجول
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طلب تصريح استثناء منع التجول
آلية تقديم

الدخـــــــول علـــــى خدمـــة تصـــريــــح
من خالل موقع الوزارة  الرسمي  

إدخــال رقــم الهوية وتاريـخ الميـــالد

إدخــــــــــــــــــال رقــــــــــــم الجــــــــــــوال 

تسجيل / إدخـال الرمز المرســل عـلى 
رقم الجوال المسجل

تحــــــــديد وإدخــــــال نــــــــوع الرخصـة 

طباعــة التصريـح بعد اعتماد الطلب

طلــــــب تصــــريـــــح

www.mewa.gov .sa
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يتم تصــديق التصــريح الصـــــــادر مــــن 
الداخليــة  وزارة  مـن  التصــاريح  نظام 

بزيـــارة أقرب مركز شرطة.

التصريح ال يشمل التنقل بين المدن 
فهذا تنظيم يتبع وزارة الداخلية

المحــــــددة  بالتواقـــيت  االلتــــــزام 
المشرفــــــة  اللجنــــــة  قبــل  مـــن 

على إدارة أزمـــة كـــورونا .

يمنع التنقل داخل نفس   المحافظة 
بــاســتــثــنــاء  ــي  ــزئ ــج ال الــحــظــر  ذات 

محافظات)القطيف-الــدايـــر- صامطـة(

رفــــــــــض  أو  بقبــــــول  للــــــوازرة  يحق 
الطلـب بحسب مـا تراه مناسبا .

12

4 3

6

طلب تصريح استثناء منع التجول
تعليمات مهمة

يمنح التصريح ليوم واحد في األسبوع  
الصيــادين   باستثنــاء  شهــرين  ولمدة 

والنحاليــن ليومين في األسبوع
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النموذج الموحد لتصاريح استثناء منع التجوال
نموذج التصريح

بيانات التصريـــح ومعلومات عن 
الوقــــــت وخــط السيــــــر

QR-باركـــود للمســح والتــــأكد 
من صحة التصريح 

ختـــــم وزارة الداخليــــــة
وتوقيــــع  

الدعـم الفنـــيلالستفسارات
الرقــم الموحــد

800 247  2220
تــــــويــــــتــــــــر

@MEWA_KSAT A S R E E H @ M E W A . G O V . S A
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