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 16777 العدد - م 2014 مايو 31 - ھـ 1435 شعبان 2السبت 

 
 وتنمیة وعي المواطنین باألنظمة والتعلیمات» جواز السفر«تشارك الجوازات حملة الحفاظ على » الریاض»

 ال وحرمان من السفر عقوبة من یغادر إلى العراق وتایلندعشرة آالف ری: العقید المحیا

 
  أبكر الشريف-إعداد 

ن ارتفع  على أن الوعي اآل-مدیر إدارة سفر السعودیین في الجوازات-" سلمان المحیا"أكد العقید     
بشكل كبیر جدًا لدى المواطن في الحفاظ على جوازه، واألعداد التي تفقد جوازاتھا بدأت تقل كثیرًا عن 

 .(%25(السابق، وأجزم أنھا بنسبة ال تقل عن 

وقال إن المغادر للدول المستثناة من السفر إلیھا قد یعاقب بالحرمان من السفر لثالثة أعوام، وغرامة 
 آالف ریال، مطالبًا المواطنین بالحفاظ على جوازاتھم في الخارج، مضیفًا أنھ یجب )10(مالیة قدرھا 

على المواطن أن ینظر إلى جواز السفر بأن ھویتھ الوحیدة والمعتمدة خارج المملكة، والحفاظ علیھ 
لیس حفاظًا على الھویة فقط، بل الحفاظ على جزء من األمن، حتى ال یحاول ضعاف النفوس 

 .بطریقة أو بأخرىاستخدامھ 
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 ارتفاع الوعي

أن الشعب السعودي اآلن لدیھ معلومات مھمة بالنسبة للسفر، لكن یظل " المحیا"وأوضح العقید 
البعض ُیسلم الجواز ألشخاص لیست لدیھم األحقیة في تسلمھ مثل شركات تأجیر السیارات، أو من 

لزم بالسفر إلیھا بطریقة مباشرة كمحطة ، وھذه الدولة ت"الشنغن"الممكن أن یسافر إلى دولة من دول 
محمل علیھا " كمبیوتر"أولى، فإن ذھب إلى أخرى یعاد إلى المملكة، أو بعض المواطنین یحمل أجھزة 

 .برامج مقرصنة أو منسوخة

وعن طریقة التواصل في الخارج مع المدیریة، أشار إلى أنھ بالنسبة لما یتعلق بالجوازات یستطیع أي 
 خارج المملكة التواصل مباشرة عبر البرید اإللكتروني، وھناك الرقم المباشر، ورقم مواطن داخل أو

خدمة العمالء أو الدعم الفني، ویأتیھ الرد في نفس اللحظة، لكن الرد المكتوب أفضل، ناصحًا بوضع 
صورة للجواز في مكان آمن حین السفر، بحیث أنھ یستطاع الرجوع إلیھ في أي وقت، وتسھل علیھ 

اجعتھ للسفارة في أي وقت لو قدر اهللا وتعرض ألي شيء، ذاكرًا أنھ ال ینصح بحمل الجواز في مر
 .داخل البلد، بل حمل صورة منھ؛ ألنھ ال یسأل عن الھویة إّال في التنقل بین الدول أو المدن

 سریان الجواز

ذ البد أن یكون في الجواز على أھمیة التأكد من مدة سریان الجواز قبل السفر، إ" المحیا"وشّدد العقید 
، وستة أشھر للدول العربیة -یمكن أن یسافر بالھویة الوطنیة-ثالثة أشھر لدول مجلس التعاون، 

األخرى واألوروبیة واألمریكیة، مضیفًا أنھ البد من الحصول على التأشیرة، والبد من التأكد من مدة 
ول تسمح لك بدخولھا مرة واحدة، فحتى إن سریان التأشیرة، ومرات الدخول، إضافًة إلى أن بعض الد

 .عدت إلیھا في طریق العودة فال تستطیع الدخول إلیھا

من فقد جوازه في الخارج یراجع سفارة خادم الحرمین : وعن طریقة التعامل حین ضیاع الجواز، قال
 منحھ تذكرة الشریفین أو أقرب ممثلیة لخادم الحرمین الشریفین، وبعد التحقق والتأكد من ھویتھ یتم

مرور لعودتھ إلى المملكة، واآلن بدأ ربط بین السفارات والقنصلیات لتسجیل بصمة الوافد، وفي 
الفترة الالحقة یتم التأكد من بصمة المواطن، وھذا لیس فقط المواطن الحي بل حتى المتوفى في 

 .الخارج

ویستعد .. »تذكرة مرور« فقده یراجع سفارات المملكة لمنحھ ومن» إثبات ھویة«قبل أن یكون » مسؤولیة أمنیة«الحفاظ على الجواز 
 للتحقیق

 دول ممنوعة

على أنھ حالیًا الدول المستثناة من السفر إلیھا ھي العراق وتایلند، إّال أنھ یسمح "المحیا"وأكد العقید 
ثنائیة بالسفر إلیھا حسب أنظمة، فالعراق یتم عبر لجان في بعض المناطق، وتایلند ھناك حاالت است

یمنحون حق السفر لھا، وھم أقارب موظفي السفارة من الدرجة األولى إضافًة إلى من لدیھم تقاریر 
، مبینًا أنھ بالنسبة إلى -ترانزیت-صحیة تثبت أن لدیھم عالجًا في تایلند، أو من یمر بھا مرورًا سریعًا 
ات یسافرون اآلن إلیھا، ولیس البوسنة ھناك تدرج لھا، فرجال األعمال والمسؤولون ومن لدیھم دعو

علیھا حظر حالیًا مثل السابق، موضحًا على أن التحذیرات للدول ھي من مسؤولیة وزارة الخارجیة، 
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التي تصدر كل فترة بیانًا عن ذلك، ومثالھ لبنان التي كان علیھا تحذیر قبل فترة، وھذه من اختصاصھا 
 .ألنھا أدرى بالوضع

دول غیر المسموحة لھا، خاضعة لقرارات اللجنة اإلداریة الموجودة في ورأى أن عقوبة السفر إلى ال
كل منطقة في المملكة، وھي التي تنظر لظروف السفر، كأي مخالفة أخرى مثل ضیاع الجواز، مضیفًا 
أنھا ھي لیست مختصة فقط بمنع السفر، بل ھي لتطبیق كل النظام، مثل فقدان الجواز، أو محاولة 

 .خر، أو تلف الجواز نتیجة إھمالالسفر بجواز شخص آ

كل شخص سافر إلى ھذه الدول ووجد ختمًا لسفره إلى ھذه الدول ستطبق بحقھ األنظمة، : وأضاف
حسبما تراه اللجان المشكلة، وھي موجودة في كل المناطق، وأكبر الضغط في منطقة الریاض لزیادة 

 .عدد السكان، ومن ثم جدة، ثم الدمام

 
 العقید سلمان المحیا
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 توعیة المستثمرین في الخارج

 

حّذرت المدیریة العامة للجوازات من الدخول في مشروعات تجاریة خارجیة من دون استشارة الغرف 
فضل إعطاء وكالة التجاریة أو حتى االستعانة بالسفارات السعودیة في الخارج، فیما أكدت أنھ من األ

محددة ان ُأحتیج الیھا، ودعت إلى االفصاح عن األموال في حال زیادتھا عن الحد المسموح بحملھا 
 .نقدًا

إذا كانت أھداف زیارتك لقضاء بعض األعمال التجاریة فقبل الدخول في :"وقالت المدیریة على موقعھا
اریة بالمملكة قبل سفرك، واالستعانة مفاوضات مع الشركات أو األفراد علیك مراجعة الغرف التج

بالممثلیة السعودیة في البلد للتأكد من سالمة وضع تلك الشركات حتى ال تقع ضحیة للغش والتزویر 
 ."وعلیك استشارة محام قبل إبرام أي عقود

عند الرغبة في إعطاء توكیل لفرد أو مؤسسھ أو محام في الخارج ننصحك أن یكون :"وأضافت
ًا على الموضوع ذي الصلة، وأن ال یكون توكیًال عامًا ویوضح بھ رقم القضیة التوكیل قاصر

وموضوعھا، وأن ال ُیعطى الوكیل حق توكیل الغیر، أو الدخول في تسویة والتصالح أو التنازل وإبراء 
الذمة، دون الرجوع للموكل والحصول منھ على موافقة خطیة مسبقة، وُمصدقة رسمیًا من الجھات 

تصاص حتى ال تقع ضحیة االستغالل، كذلك من المھم االستعانة بمحام وأخذ المشورة ذات االخ
 ."القانونیة عند الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو االستثمار في البلد األجنبي

عند الرغبة في شراء عقار یجب على : "وأكدت المدیریة على السعودیین المقیمین في الخارج
المواطن التأكد من الجھات المختصة من وجود سجل رسمي سلیم، وعدم وجود أي نزاع علیھ، أو 
موانع تعیق أو تمنع تسجیل العقار المراد شراؤه، وإطالع محام جید على تلك األوراق وعلى مسودة 

ھا ویمكن اإلفادة من مرئیات السفارة عقد البیع الشراء، والحصول منھ على إفادة خطیة بمناسبت
 ."ومحامیھا
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وفي شأن ادخال األموال النقدیة نصحت المدیریة بأھمیة معرفة النظام المعمول بھ في الدولة فیما 
یخص إدخال النقد والقیود علیھ والمجوھرات والمتعلقات الشخصیة الثمینة، مفضلًة عدم حمل مبالغ 

 .قات االئتماننقدیة كبیرة ویستحسن استخدام بطا

اإلفصاح بدقة لموظف الجمارك عند الوصول عن كل ما یوجد بداخل األمتعة، وتذكر بأن : "وقالت
بعض الدول تحتم على القادم تسجیل ما لدیھ من مجوھرات ونقود وشیكات، وغیرھا من المتعلقات 

صال بالمبالغ التي ، ُمشددًة على أھمیة الحصول عند الصرف على إی"الشخصیة إذا تجاوزت حدا معینا
یتم تحویلھا إلى عملة البلد إلبرازھا عند المغادرة، حتى ال تتعرض مجوھراتك ونقودك للمصادرة، 

 .وكذلك إیصاالت شراء المجوھرات واألشیاء الثمینة

 !..«ال تورط نفسك»

 

ُتحدد كثیر من الدول شروطًا معینة لنظامھا یجب أن یعیھا السائح قبل مغادرتھ إلى الدولة المقصودة، 
فبعض الدول تعتبر تقبیل األوالد تحرشًا، أو ضربھم أمام اآلخرین تصرفًا یستدعي سحبھم من آبائھم، 

 .فیما ال تنتھي قضایا الخدم الذین یسافرون مع مخدومیھم

لب السائح المسافر إلى الخارج بمراعاة اختالف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة وُیطا
للثقافة العربیة، والتي تكون غیر مألوفة في الثقافات األخرى، كتقبیل األطفال األجانب أو حضنھم أو 

 أو تقبیلھم على الحدیث معھم دون سابق معرفھ بھم، فیما من المھم عدم التعامل بقسوة مع األبناء
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الشفاه في األماكن العامة تجنبًا لرفع قضایا ضده بتھمة إساءة المعاملة، وربما تعریض األسرة لفقدان 
 .حق حضانة الطفل

ومن المستحسن تجنب أي إطراء أو إبداء اإلعجاب لمن ال تعرفھم، إذ من الممكن أن یفسر ھذا 
 كذلك من المھم تجنب محادثة األطفال أومن التصرف على أساس أنھ تحرش جنسي وقد ُیعد جنایة،

، أو دعوتھم على انفراد لمقر سكنك أو االختالء بھم، وأي خالف "االنترنت"ھم بسن المراھقة على 
عائلي یصل إلى سلطات األمن یعاقب المتسبب فیھ بالحق العام، حتى لو تنازل الطرف اآلخر عن 

 . داخل إطار المنزلالقضیة، لذا احرص على حصر الخالفات العائلیة

ویجب على المواطن السعودي إتباع اإلجراءات القانونیة للدولة المضیفة الخاصة باإلقامة فیھا، 
واختیار محام مرخص حین وقوع مشكلة، مع الحرص على تجدید رخص القیادة وأوراق االقامة قبل 

ى المساءلة القانونیة ودفع تاریخ انتھائھا، لما یترتب على ذلك من ُمساءلة قد یصل فیھا األمر إل
 .غرامة وربما السجن

ومن الناحیة القانونیة فمن المھم عدم السماح ألجھزة األمن بتفتیش المسكن دون وجود إذن بالتفتیش 
من وكیل النیابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة، مع التزام الصمت عند التحقیق أو 

 لم یكن حاضرًا معك محام، وفي تلك الحالة البد من اإلصرار االستجواب بشأن أي قضیة أو اتھام إذا
على وجود محام یحضر التحقیق أو االستجواب، وفي بعض األنظمة والقوانین یحق لك عدم اإلدالء 

 .بأي معلومات

ویجب االلتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنبًا لصدور حكم غیابي، وذلك 
جود طلب استدعاء من المحكمة، مع عدم االحتفاظ أو حمل األوراق الثبوتیة الخاصة بأي في حالة و

شخص آخر أیًا كان، بمن فیھم الزوجة، تجنبًا لتھمة حیازة أوراق ثبوتیة ال تخصك شخصیًا واالتھام 
 بسرقتھا، وأھمیة تسلیم الجوازات واألوراق الثبوتیة لمرافقیك سواء من ُأسرتك أومستخدمیك أو

 .غیرھم، ماعدا األبناء القصر

ویجب التنبھ في حالة اصطحاب الخدم أو السائقین المستقدمین بعقد عمل في المملكة، إلى أنھم 
یخضعون لقانون الدول المضیفة، والذي قد یسمح لھم بحیازة أوراقھم الثبوتیة وبساعات محددة 

 شاءوا، إضافًة إلى أن الراتب یجب للعمل، وفترة إجازة، والحریة في الخروج من عند مخدومھم متى
أن یتناسب مع الرواتب في الدولة المضیفة، وأن مخالفة ذلك قد یعرض المخالف إلى المساءلة 
القانونیة والدخول في قضایا جنائیة ومدنیة، مع التنبیھ على عدم رھن جواز السفر أو الھویة الوطنیة 

 .لدى أي جھة من الجھات مھما كان األمر

 جمیع الطلبة احترام جمیع األنظمة في الدولة المضیفة، خاصًة نظام الجامعة من حیث ویجب على
االلتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضھا، واحترام النظام العام واآلداب والثقافات واألدیان 

 .القانوناألخرى، وكذلك الخصوصیة والعادات والتقالید لكل مجتمع، حیث إن مخالفة ذلك یعاقب علیھا 
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 تأكد من جوازك قبل السفر

 

ثالثة أشھر للدول العربیة، : قبل السفر علیك التأكد من أن المدة المتبقیة في جواز سفرك ال تقل عن *
 .وستة أشھر للدول األخرى

 .(أبشر(یمكنك إصدار جواز السفر عن طریق خدمات الجوازات اإللكترونیة اآلن  *

 .المرافقون في جواز واحد لن یتمكنوا من السفر من دون صاحب الجواز *

 . عامًا15الھویة الوطنیة شرط إلصدار جواز السفر السعودي أو تجدیده لكل من تجاوز ال  *

 المدیریة العامة للجوازات

 فرواجباتك أثناء الس
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 :ال تفعل ھذه االشیاء أمام اآلخرین *

 تقبیل األطفال -

 ضرب األطفال -

 االتصال بالمراھقین ومواعدتھم -

 إبداء اإلعجاب أو اإلطراء باآلخرین -

 الخالفات األسریة -

 :لب محامیًا حینُأط *

 توقیفك -

 القبض علیك -

 االتھام بأي تھمة -

 :امنح الخدم في السفر *

 أوراقھم الثبوتیة -

 ساعات محددة للعمل -

 فترة إجازة -
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 الحریة في الخروج متى شاؤوا -

 الراتب یجب أن یتناسب مع الرواتب في الدولة المضیفة -

 إصدار الجواز شروط

 

 :إلصدار الجواز یجب التحقق من النقاط التالیة

 .المواطنة/ صالحیة ھویة المواطن *

 .سداد جمیع المخالفات المروریة *

  .المواطنة في أنظمة وزارة الداخلیة/ توفر بصمة وصورة للمواطن *

 .ار الجوازسداد رسوم إصد *

 .وجود المواطن المستفید داخل المملكة العربیة السعودیة *

 .أال یكون لدى صاحب الطلب جواز سفر، وال یكون مرافقًا في جواز آخر *

 
 com.alriyadh.www://http/940262:  رابط الخبر

 
 com.alriyadh.www ض الیومیةھذا الخبر من موقع جریدة الریا

Aboaziz®™ 
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