
 

  

 

Respons 
16. desember 2022 

Saudi-Arabia: ID-dokumenter for utenlandske 
borgere  

– Pass og visum 

– Registrering av biometriske data (fingeravtrykk og bilde) 

– Muqim-kort (oppholdskort for utenlandske borgere) 

– Besøkendekort (spesielt oppholdskort for syriske og jemenittiske borgere) 

– Førerkort og registreringspapirer 

– Digitale ID-dokumenter gjennom applikasjonene Absher og Tawakkalna 

– Ut- og innreisevisum samt endelig utreisevisum («final exit visa») 

Innledning 

Tema for denne responsen er hvilke ID-dokumenter utenlandske borgere som bor 

og arbeider i Saudi-Arabia kan forventes å ha under oppholdet og etter at de har 

reist ut av landet. Videre gis en gjennomgang av hvorvidt utenlandske borgere 

som reiser ut på ut- og innreisevisum kan forventes å besitte andre ID-dokumenter 

enn de som forlater landet på et såkalt endelig utreisevisum. Gjennomgangen ser 

kun på personer med regulert opphold, det vil si personer som oppholder seg 

lovlig i landet. 

Regelverket som regulerer opphold for utenlandske borgere i Saudi-Arabia er 

detaljert beskrevet i temanotatet Saudi-Arabia: Opphold, arbeid og inn- og utreise 

for utenlandske borgere (herunder jemenitter, syrere og palestinere) (Landinfo 

2020).  

Som det fremgår i ovennevnte notat er det i utgangspunktet tre forhold som kan gi 

utenlandske borgere rett til opphold i Saudi-Arabia, utover kortere besøk (IRB 

2017): 

• Gjennom arbeid i landet (som regel med arbeidsgiver som sponsor). 

• Ved at et nært familiemedlem som jobber i landet fungerer som sponsor 

(dette er underlagt en rekke restriksjoner). 

https://landinfo.no/wp-content/uploads/2020/11/Temanotat-Saudi-Arabia-Opphold-arbeid-og-inn-og-utreise-for-utenlandske-borgere-19112020.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2020/11/Temanotat-Saudi-Arabia-Opphold-arbeid-og-inn-og-utreise-for-utenlandske-borgere-19112020.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2020/11/Temanotat-Saudi-Arabia-Opphold-arbeid-og-inn-og-utreise-for-utenlandske-borgere-19112020.pdf
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• Gjennom ekteskap med saudiarabisk borger (som da vil fungere som 

sponsor).  

Et fjerde mulig forhold er at en svært innflytelsesrik aktør griper inn til ens fordel, 

men dette forekommer sjelden. 

ID-dokumenter for utenlandske borgere i Saudi-Arabia 

Utenlandske borgere vil med andre ord alltid måtte ha en sponsor. Alle 

utenlandske borgere i Saudi-Arabia må videre alltid inneha en gyldig 

oppholdstillatelse og gyldige ID-dokumenter. De to viktigste ID-dokumentene for 

utenlandske borgere i Saudi-Arabia er pass samt oppholdskortet som utstedes av 

saudiske myndigheter, kjent som muqim-kort (ar.: huwwiyat muqim).  

Enkelte utenlandske borgere, nærmere bestemt enkelte syrere og jemenitter, vil 

inneha det som kalles besøkendekort (ar.: huwwiyat za’ir) i stedet for muqim-kort. 

Dette gjelder personer som har kommet til landet på visum som ikke gir rett til å 

arbeide, men som gjennom unntaksordninger innført grunnet situasjonen i disse 

gruppenes hjemland, har fått endret sin status. Denne ordningen er beskrevet i 

detalj i temanotatet referert til ovenfor (Landinfo 2020, s. 15-27). 

Videre vil personer som ønsker å kjøre bil i Saudi-Arabia etter relativt kort tid 

måtte skaffe seg et saudiarabisk førerkort, som beskrevet nedenfor.  

Et gjennomgående tema i denne responsen er den pågående digitaliseringen av 

systemene for dokumentutstedelse, registrering og kontakt mellom utenlandske 

borgere og saudiarabiske offentlige myndigheter. Utenlandske borgere har nå 

tilgang til svært mange tjenester gjennom ulike nettsider, og i særdeleshet 

gjennom to nettportaler/applikasjoner kalt Absher og Tawakkalna, hvorav 

førstnevnte foreløpig er den mest sentrale. Gjennom Absher kan utenlandske 

borgere få ordnet en lang rekke forhold knyttet til sitt opphold i landet, så som å 

fornye førerkort, eller fornye oppholdstillatelsen for eventuelle familiemedlemmer 

man sponser.  

Landinfo fikk under et besøk i Riyadh i februar 2022 et klart inntrykk av at dette 

er et satsingsområde for saudiarabiske myndigheter, og fikk bekreftet fra 

Departementet for menneskelige ressurser og sosial utvikling (tidligere 

Arbeidsdepartementet) at staten investerer betydelige midler i dette arbeidet 

(Rashoudi 2022). Dette har betydning for hvilken dokumentasjon utenlandske 

borgere besitter etter å ha forlatt Saudi-Arabia, som beskrevet nedenfor. 

Et siste element det kan være verdt å merke seg innledningsvis er at håndhevelsen 

av gjeldende regler i praksis kan variere. Landinfo ble informert om at personlige 

forbindelser i enkelte tilfeller kan ha betydning, selv om omfanget av dette ble 

rapportert å være langt mindre enn tidligere. Dette betyr at selv om regler og 
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praksis – så vidt Landinfo kan finne – i de langt fleste tilfeller følges, så kan det 

ikke utelukkes at det kan forekomme unntak. 

Pass og visum 

Utenlandske borgere som ønsker å arbeide i Saudi-Arabia må skaffe seg en jobb 

samt sponsor (som regel arbeidsgiver) før de reiser inn i landet. Arbeidstakeren 

må deretter søke om innreisevisum for arbeidere, på arabisk taʾshirat ʿamal 

(Landinfo 2020, s. 7). Etter hva Landinfo er kjent med, limes innreisevisumet inn 

i passet. 

Når utenlandske arbeidstakeres oppholdstillatelse skal fornyes, fordrer dette et 

gyldig pass (Government of Saudi Arabia 2021a, b; Kilde 4-D 2022). 

Arbeidstakeren vil også være avhengig av å ha et gyldig pass for å forlate Saudi-

Arabia. Hvorvidt arbeidstakeren benytter passet med det opprinnelige 

innreisevisumet når vedkommende forlater landet, avhenger av passets 

gyldighetstid ved innreise. 

Landinfo fikk imidlertid opplyst fra en kilde i Riyadh at syrere og jemenitter er 

unntatt fra kravet om å inneha et gyldig pass for å få fornyet oppholdstillatelsene 

sine (Kilde 3-A 2022). For syrere med besøkendestaus og besøkendekort som 

arbeider gjennom den såkalte «Ajeer»-ordningen,1 later det til at man kun trenger 

dokumentasjon på fødselsdato samt det som omtales som «grensenummer», som 

skal være et håndskrevet nummer i visumet som man benyttet for å reise inn i 

Saudi-Arabia (Ajeer u.å.-b; Det saudi-arabiske passdirektoratet 2017). For 

jemenitter stilles det krav om at man innehar et pass utstedt av Jemens saudi-

støttede, internasjonalt anerkjente regjering, men det spesifiseres ikke at dette må 

være gyldig (Ajeer u. å.).2 

Landinfo fikk videre opplyst fra samme kilde at også palestinere er fritatt fra 

kravet om å inneha gyldige pass (Kilde 3-A 2022). Landinfo har imidlertid ikke 

funnet informasjon som konkretiserer hvordan dette unntaket fungerer, eller 

hvorvidt det er kodifisert.   

 
1 Ajeer beskriver seg selv om et (statlig) program for å organisere midlertidig arbeid i Saudi-

Arabia, og arbeidsgivere og arbeidstakere kan registrere seg gjennom nettportalen ajeer.com.sa. På 

denne nettsiden slås det fast at muligheten til å arbeide selv om man er i landet på et besøksvisum 

kun gjelder for jemenitter og syrere (Ajeer u.å.-a). 

2 For mer om pass utstedt av den internasjonalt anerkjente regjeringen kontra pass utstedt av 

Houthi-myndighetene i Sana, se temanotatet «Jemen: Sivilregister, identitetsdokumenter og pass» 

fra juni 2022: https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/06/Jemen-temanotat-Sivilregister-

identitetsdokumenter-og-pass-Oppdatering-27062022.pdf.  

https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/06/Jemen-temanotat-Sivilregister-identitetsdokumenter-og-pass-Oppdatering-27062022.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/06/Jemen-temanotat-Sivilregister-identitetsdokumenter-og-pass-Oppdatering-27062022.pdf


 

Respons Saudi-Arabia: ID-dokumenter for utenlandske borgere 

LANDINFO – 16. DESEMBER 2022 – 4 

Utenlandske borgere som skal reise ut av Saudi-Arabia må søke om utreisevisum. 

Det finnes to typer utreisevisum: ut- og innreisevisum og endelig utreisevisum (på 

engelsk kjent som Final exit visa). Disse er beskrevet nedenfor.  

Landinfo har fått opplyst fra flere godt plasserte kilder at begge typer utreisevisa 

nå kun er digitale, og er tilgjengelige for innehaveren gjennom applikasjonen 

Absher (Kilde 4-A 2022; Kilde 4-C 2022; Kilde 4-D 2022). Visumet ble tidligere 

stemplet i passet. På spørsmål om når man gikk fra stempler i pass til digitale visa 

fikk Landinfo opplyst at dette skjedde for «noen år» siden – en kilde anslo at det 

kan ha vært så mye som ti år siden. To av kildene viste til at det skal være mulig å 

få skrevet ut visum fra Absher, men pekte på at dette ikke er vanlig ettersom det 

ikke er nødvendig (Kilde 4-A 2022; Kilde 4-D 2022). 

Det saudiarabiske innenriksdepartementet benytter imidlertid formuleringer på 

sine nettsider som antyder at visum i det minste kan stemples i pass, muligens 

etter forespørsel fra arbeidsgiver. Departementet skriver blant annet følgende 

(Innenriksdepartementet u.å.-a): 

If the resident alien's passport is stamped with a re-entry visa or a final exit 

visa and the resident stays in the Kingdom for more than 2 month, the visa 

can be cancelled and a fine is imposed.  

På samme side heter det videre at: 

Re-entry visa is stamped on the employer’s request, and its validity period is 

6 months. 

Disse formuleringene tilsier ikke at utreisevisa må stemples i pass, men åpner 

tilsynelatende for at det kan skje. Den spesifikke nettsiden er imidlertid ikke 

datert, og vi må dermed ta høyde for at informasjonen kan være utdatert. Samtlige 

kilder Landinfo intervjuet om temaet i Riyadh i februar 2022 viste til at 

utreisevisum ikke lenger stemples i pass. 

Registrering av biometriske data (fingeravtrykk og 

bilde) 

Alle utenlandske borgere som reiser inn i Saudi-Arabia må registrere 

fingeravtrykk ved ankomst, og fingeravtrykket sjekkes også ved utreise (Thales u. 

å.). Landinfo kunne selv erfare at både fingeravtrykk og bilde ble tatt ved ankomst 

i februar 2022, og at fingeravtrykk igjen ble sjekket ved utreise.  

Det franske selskapet Thales, som leverer systemet som benyttes for å samle inn 

fingeravtrykk, skriver at fingeravtrykk og informasjon om innehaveren registreres 

i et sentralt register. Selskapet skriver videre at også utenlandske borgere som 
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allerede befinner seg i landet har måttet avgi fingeravtrykk, og at det ikke er mulig 

å få fornyet sin oppholdstillatelse dersom man ikke har registrert fingeravtrykk i 

den sentrale databasen (Thales u. å.). Saudiarabiske myndigheter bekrefter dette, 

og oppgir at alle utenlandske borgere over 15 år må ha registrert både bilde og 

fingeravtrykk for å kunne fornye oppholdstillatelsen (Government of Saudi 

Arabia 2021a, b).  

Thales skriver videre at det ikke skal være mulig for utenlandske borgere å tegne 

et telefonabonnement uten å registrere fingeravtrykk (Thales u. å.). Den indiske 

ambassaden i Riyadh viser likeledes til at det ikke er mulig å tegne et 

telefonabonnement uten å ha gyldig oppholdstillatelse, som altså forutsetter at 

man har registrert fingeravtrykk (Indias ambassade i Riyadh u.å.).  

Landinfo har fått opplyst fra en godt plassert kilde at biometriske data, herunder 

fingeravtrykk, også samles inn fra alle som av ulike årsaker deporteres fra Saudi-

Arabia (Kilde 2-A 2022).  

I sum tilsier dette at det etter reglene ikke skal være mulig å få lovlig opphold i 

Saudi-Arabia og få utstedt dokumentasjonen som omtales her på noen annen 

identitet enn den som er registrert på ens fingeravtrykk, og heller ikke på flere 

identiteter per person.  

Det illustrerer videre at ulike offentlige tjenester og etater er godt integrerte, og at 

data om enkeltpersoner samles og deles på tvers av disse. Landinfo kunne selv 

erfare dette under besøk i Riyadh i februar 2022; bildet tatt på flyplassen ved 

ankomst ble automatisk hentet frem da delegasjonen ved hjelp av sine visanumre 

logget inn i den obligatoriske smittesporingsapplikasjonen Tawakkalna (det finnes 

to versjoner av denne applikasjonen, som beskrevet nedenfor). 

Muqim-kort 

Alle utenlandske borgere som bor i Saudi-Arabia må ha en gyldig 

oppholdstillatelse og et ID-kort kjent som muqim-kort, av og til også omtalt som 

iqama (som betyr oppholdstillatelse). Selve kortet har påskriften «Resident 

Identity» på engelsk og «huwiyyat muqim» på arabisk, midtstilt på forsiden. 

Enkelte syriske og jemenittiske borgere vil dog kunne inneha et besøkendekort i 

stedet (besøkendekortet omtales i senere avsnitt). 

Nye arbeidstakere som ankommer landet, må anskaffe kortet innen 90 dager. 

Kortet er normalt gyldig i fem år, mens selve oppholdstillatelsen vanligvis må 

fornyes hvert år. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å fornye 

oppholdstillatelsen. Landinfo skriver følgende om muqim-kortet i temanotatet 

«Saudi-Arabia: Opphold, arbeid og inn- og utreise for utenlandske borgere 

(herunder jemenitter, syrere og palestinere)» (Landinfo 2020, s. 8): 
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Kortet fungerer som ID-kort og bevis på lovlig opphold for arbeidstakeren, 

som må bære kortet på seg til enhver tid (IRB 2019; Indias ambassade i 

Riyadh u.å.).  

På kortet fremkommer ifølge Lifos arbeidstakerens personalia, navn på 

sponsor samt oppholdstillatelsesnummer (Lifos 2018, s. 22). 

Notatet gir videre en detaljert beskrivelse av kortets utseende og innhold 

(Landinfo 2020, s. 8-9). Beskrivelsen er i tråd med hva Landinfo selv kunne 

observere i Riyadh i februar 2022. 

Navn på arbeidsgiver/sponsor er påført kortet. Dersom en utenlandsk borger er 

sponset av et familiemedlem snarere enn av arbeidsgiver, vil vedkommendes navn 

samt oppholdstillatelsesnummer være påført kortet. 

En persons iqama-nummer, altså oppholdstillatelsesnummer, er påført muqim-

kortet. Dette nummeret er knyttet til ens identitet, og er helt sentralt for en persons 

opphold i Saudi-Arabia og muligheten til å benytte offentlige tjenester og 

navigere offentlig byråkrati. Nummeret benyttes for pålogging i Absher (se 

nedenfor) (Kilde 4-D 2022). 

Alle utenlandske borgere får et fysisk muqim-kort, men har også tilgang til en 

digital versjon av kortet i Absher. I møte med innenriksdepartementet i Riyadh i 

februar 2022 fikk Landinfo bekreftet at den digitale versjonen av kortet har 

samme status og gyldighet som den fysiske, og kan eksempelvis fremvises til 

politiet ved kontroll (Al-Ahmadi 2022). 

Det saudiarabiske innenriksdepartementet opplyser at arbeidsgiver/sponsor må 

sørge for at utenlandske ansatte leverer inn muqim-kortet før de forlater landet 

midlertidig på ut- og innreisevisum. Dersom de forlater landet på endelig 

utreisevisum skriver samme kilde at muqim-kortet leveres inn til passdirektoratet 

når man søker om den endelige utreisetillatelsen (Innenriksdepartementet u.å.-b). 

Andre kilder viser til at kortet leveres inn på flyplassen ved utreise på endelig 

utreisevisum (Indias ambassade i Riyadh u.å.; KFUPM u.å.-a).  

Landinfo fikk videre opplyst fra en lokal kilde i Riyadh at det ikke er uvanlig at 

arbeidsgiver samler inn ansattes pass når de mottar muqim-kortet, for så å samle 

inn muqim-kortene når en ansatt får tilbake passet for å forlate landet (Kilde 4-C 

2022). Praksisen med å samle inn pass er så vidt Landinfo har kunnet finne 

ulovlig, men tilgjengelig kildemateriale tilsier altså at utenlandske borgere ikke 

kan ta med seg sine fysiske muqim-kort når de reiser ut av Saudi-Arabia, enten 

det er midlertidig eller permanent. 

Feil i navn og/eller fødselsdato 

I møte med visepresidenten for den saudiarabiske menneskerettighets-

kommisjonen, et offisielt myndighetsorgan, fikk Landinfo opplyst at det ikke er 
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uvanlig at feil forekommer i både navn og fødselsdato på en persons muqim-kort. 

Dette betyr altså at myndighetene kan utstede kort hvor fødselsdato er feil og/eller 

innehaverens navn er feilstavet sammenlignet med opplysningene i en persons 

pass og opplysningene vedkommende har oppgitt til myndighetene (Al-Tamimi 

2022). Det vil med andre ord være snakk om ekte og korrekt utstedte kort som 

avviker fra en persons ikke-saudiske identitetspapirer, inkludert pass.  

Dette ble bekreftet av en lokal kilde. Landinfo ble også fortalt om et eksempel 

hvor to søsken fikk forskjellige familienavn på sine muqim-kort, til tross for at 

dette er identisk i passene deres (Kilde 4-D 2022).  

Besøkendekort 

Saudi-Arabia har ikke underskrevet flyktningkonvensjonen, og har i 

utgangspunktet ikke et lovverk for å gi beskyttelse og opphold i kongedømmet til 

flyktninger. I praksis oppholder dog mange som er på flukt seg i Saudi-Arabia, de 

langt fleste som arbeidstakere, etter samme regler som andre utenlandske 

arbeidere (Lysa 2022, s. 1-3).  

Etter at borgerkrigene brøt ut i Syria og Jemen, har imidlertid saudiarabiske 

myndigheter innført visse unntak for borgere av disse landene fra regelverket som 

regulerer utenlandske borgeres opphold i landet. Disse unntakene har gjort det 

enklere for syrere og jemenitter på flukt å reise til og få opphold i Saudi-Arabia. 

Det har også gjort det enklere for syrere og jemenitter som allerede befant seg i 

Saudi-Arabia å fungere som sponsor for familiemedlemmer (Landinfo 2020, s. 

16-22; Lysa 2022, s. 21-23). 

Saudiarabiske myndigheter omtaler ikke disse syrerne og jemenittene som 

flyktninger, men snarere som «gjester» eller «besøkende» (ar: zaʾir) (Al-Ahmadi 

2022). Dette med henvisning til at de ikke bor i flyktningeleirer, men er en del av 

samfunnet for øvrig. For syrere og jemenitter har denne betegnelsen også fått et 

formelt aspekt, ved at man kan registrere seg som «besøkende» hos 

myndighetene, og på den måten få tilgang til en del offentlige tjenester, samt få 

anledning til å jobbe gjennom «Ajeer»-systemet. Dette selv om man ikke har 

anskaffet arbeid og sponsor før man ankom landet (Al-Shammari 2022; Landinfo 

2020, s. 18; Lysa 2022, s. 22-24).  

Syrere og jemenitter som faller inn under denne ordningen og som ønsker å 

arbeide må anskaffe et besøkendekort. Kortet har samme størrelse og utforming 

som muqim-kortet, men har påskriften «visitor’s identity» på engelsk og 

«huwiyyat zaʾir» på arabisk, midtstilt på forsiden. Som muqim-kortet fungerer 

også besøkendekortet som ID for innehaverne i Saudi-Arabia. Feltene på kortet er 

for øvrig noe forskjellige fra Muqim-kortene, men inneholder som sistnevnte 

blant annet navn og fødselsdato. Kortet er beskrevet i detalj i ovennevnte 
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temanotat (altså: Landinfo 2020, s. 25). Kortet må fornyes hver sjette måned mot 

en avgift. 

I en forskningsartikkel i tidsskriftet Refugee Survey Quarterly viser Charlotte 

Lysa til tall fra saudiarabiske myndigheter som viste at 637 000 syrere oppholdt 

seg i landet som besøkende i 2018, men at dette hadde falt til 220 000 i 2022 

(Lysa 2022, s. 24). I møte med den statlige saudiarabiske hjelpeorganisasjonen KS 

Relief, som finansierer besøkendeordningen, fikk Landinfo i februar 2022 

bekreftet tallet på 220 000 syrere, men fikk da opplyst at dette var ned fra 300 000 

i 2019. I samme møte fikk Landinfo opplyst at ordningen i 2022 omfattet rundt 

560 000 jemenitter (Al-Shammari 2022). 

Disse tallene illustrerer to viktige poenger: flere hundretusen syrere og jemenitter 

har på et tidspunkt innehatt et slikt kort. Til tross for dette utgjør antallet syrere og 

jemenitter som faller inn under besøkendeordningen et klart mindretall av det 

totale antallet syrere og jemenitter som har lovlig opphold i Saudi-Arabia, fordi 

det er så mange som bor og arbeider i landet under det vanlige reglementet for 

utenlandske borgere (eksempelvis skal dette omfatte opp mot en million syrere) 

(Al-Shammari 2022). Med andre ord; de langt fleste syrere og jemenitter i landet 

oppholder seg der etter samme regelverk som utenlandske borgere for øvrig, og 

innehar muqim-kort snarere enn besøkendekort. 

Landinfo har ikke funnet informasjon som tilsier at feil i navn og fødselsdato er 

like utbredt på besøkendekort som på muqim-kort, men fikk i møte med KS Relief 

bekreftet at besøkendekortene i likhet med muqim-kortene utstedes av 

innenriksdepartementet (Al-Shammari 2022). Det er med andre ord nærliggende å 

anta prosessen og aktørene involvert er de samme for begge kort. 

Landinfo har heller ikke funnet konkret informasjon om hvorvidt besøkendekort, 

som muqim-kort, må leveres inn dersom innehaveren forlater Saudi-Arabia. I 

denne sammenheng er det viktig å merke seg at kortet gir bæreren tilgang til 

arbeid samt enkelte offentlige tjenester i landet, og at kortet på samme måte som 

muqim-kort fungerer som gyldig ID for innehaveren. Kortet er med andre ord 

svært attraktivt å inneha, hvilket kan gi saudiarabiske myndigheter klare 

insentiver for å følge samme praksis for begge typer kort, altså at også 

besøkendekort inndras/må innleveres ved utreise. 

Førerkort 

Britiske myndigheter skriver at besøkende utenlandske borgere i Saudi-Arabia har 

anledning til å kjøre bil med hjemlig utstedte førerkort i opptil 90 dager (UK 

Government 2021). Dette bekreftes av amerikanske myndigheters reiseråd, hvor 

det også understrekes at man på utenlandsk førerkort kun har anledning til å kjøre 

leiebil (U.S. Department of State 2019). Bilutleiefirmaet Sixt skriver dog på sine 
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hjemmesider at dette kun gjelder personer som har førerkort utstedt i USA, 

Canada, Australia, New Zealand, et EU-land, et annet GCC-land eller personer 

som innehar et internasjonalt førerkort (Sixt u. å.). 

Utenlandske borgere som bor i Saudi-Arabia og som ønsker å kjøre og eie bil, må 

skaffe seg et saudiarabiske førerkort (U.S. Department of State 2019; UK 

Government 2021). For å kunne få saudiarabisk førerkort må man være minst 18 

år gammel (General department of Traffic u. å.; Riyadh Traffic Department u. å.). 

Dersom man allerede har et gyldig førerkort fra et av de ovennevnte landene, 

eventuelt et internasjonalt førerkort, kan man søke direkte om å få utstedt et 

saudiarabisk førerkort på bakgrunn av dette (Expat.com 2022; KFUPM u.å.-b; UK 

Government 2021).  

Dersom man ikke innehar førerkort, kan man gjennomføre kjøreopplæring og 

oppkjøring i Saudi-Arabia (Expat.com 2022; KFUPM u.å.-b). Siden 2018 har 

også kvinner kunnet kjøre bil i Saudi-Arabia (O'Grady 2018). 

Tilgjengelig informasjon om førerkorts varighet i Saudi-Arabia er noe 

motstridende, og det later til at varigheten kan variere. En lokal kilde i Riyadh 

opplyste til Landinfo i februar 2022 at førerkort kan ha ett, to eller fem års 

gyldighet (Kilde 4-D 2022). King Fahd University of Petroleum and Minerals 

skriver under informasjon for ansatte på sine nettsider at førerkort kan ha to, fem 

eller ti års varighet, og at avgiften en må betale da er henholdsvis 80, 200 og 400 

saudiarabiske riyal (SAR) (KFUPM u.å.-b). Dette er i tråd med informasjonen 

som oppgis i brukerveiledningen til Absher, hvor det heter at avgiften er SAR 40 

«per år» (Absher 2022, s. 36). Også nettstedet Expat.com skriver at førerkort i 

landet har ti års varighet (Expat.com 2022). Utgått førerkort kan fornyes i Absher 

(Absher 2022, s. 36; Kilde 4-D 2022). 

To versjoner av førerkortet er tilgjengelig gjennom referansedatabasen DISCS 

(DISCS u.å.).3  

 
3 Det som fremstår som det nyeste av disse er på størrelse med et kredittkort, og har lys/hvit 

bakgrunn. I øverste venstre hjørne har det påskriften «Kingdom of Saudi Arabia Ministry of 

Interior», og i øverste høyre hjørne samme påskrift på arabisk. I midten har det påskriften «rukhsat 

siyyaqa [Førerkort] Driving license» plassert i en firkant med sort kant. Nedenfor følger det som 

må antas å være innehavers navn og et påfølgende felt, men disse er sladdet. Deretter følger disse 

feltene: 

- Nummer (på arabisk og engelsk) 

- Fødselsdato (på arabisk og engelsk) 

- Utløpsdato (på arabisk og engelsk) 

- Utstedelsesdato (kun på arabisk) 

- Blodtype (kun på arabisk) 

- Type (for privatpersoner «privat», kun på arabisk) 

- Restriksjoner (kun på arabisk) 

- Statsborgerskap 
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Foruten førerkort må sjåfører i Saudi-Arabia også ha registreringspapirer/tillatelse 

for kjøretøyet, og dette må man til enhver tid ha med seg når man kjører. Dersom 

man ikke har disse papirene og man blir stoppet i kontroll, vil man bøtelegges 

(Expat.com 2022; U.S. Department of State 2019; UK Government 2021). 

I april 2021 lanserte saudiarabiske myndigheter en digital versjon av førerkortet 

som er tilgjengelig i Absher, samt i applikasjonen «tawakkalna» (se beskrivelse 

nedenfor) (Arab News 2021; Saudi Gazette 2021).  

En lokal kilde opplyste til Landinfo i februar 2022 at man av og til må levere inn 

førerkortet når man forlater Saudi-Arabia på endelig utreisevisum, men ga ikke 

ytterligere opplysninger om når dette eventuelt er tilfellet (Kilde 4-C 2022). 

Landinfo har ikke funnet ytterligere informasjon om hvorvidt man må levere inn 

kortet når man forlater landet for godt. Derimot er det klart at man ikke kan ha 

kjøretøy registrert på eget navn dersom man skal forlate landet på et endelig 

utreisevisum (Landinfo 2020, s. 14), og således ikke vil kunne være i besittelse av 

(gyldige) registreringspapirer etter at man har forlatt landet. 

Digitale ID-dokumenter gjennom applikasjonene Absher 

og Tawakkalna  

Absher  

Absher-plattformen ble opprinnelig lansert i 2005, men det er først de senere 

årene at den har utviklet seg til å bli den svært omfattende portalen den er i dag 

(Al-Ahmadi 2022). Absher er tilgjengelig både på nett og som mobil-app, i to 

varianter: Absher Business, for foretak, og Absher Individual. Sistnevnte er den 

klart mest populære i antall nedlastninger (Google Play u.å.-a, b), og er den 

privatpersoner benytter og som det refereres til i det følgende. Mobilappen 

presenteres med følgende tekst på Google Play (Google Play u.å.-a): 

 Absher is the official individuals eServices Mobile Application that provide 

the services of Absher portal in Kingdom of Saudi Arabia. 

 

With Absher, which is available in both Arabic and English, you will be 

 
- Strekkode 

Bilde av innehaver er plassert til venstre for disse feltene. På baksiden har kortet påskriften 

«Public Security/Traffic Dept.» i øverste venstre hjørne, og samme påskrift på arabisk i øverste 

høyre hjørne. I midten står det «Førerkort» på engelsk og arabisk, etterfulgt av en oversikt over 

klasser kortet er gyldig for, samt restriksjoner. Til venstre for dette er logoen til Golfens 

samarbeidsråd (GCC) plassert, presumtivt fordi førerkortet er gyldig i alle GCC-landene. Nederst 

følger en strekkode og et nummer. 
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able to perform many services for individuals in KSA whether they are 

citizens or residents. 

I møte med det saudiarabiske innenriksministeriet i februar 2022 fikk Landinfo 

opplyst at mer enn 330 ulike tjenester er tilgjengelige gjennom plattformen, fra 

mer enn 80 ulike offentlige departementer og etater (Al-Ahmadi 2022). Flere 

kilder formulerte det som at «alt» gjøres via Absher (Kilde 4-D 2022; Rashoudi 

2022).  

Gjennom plattformen kan man ifølge Abshers «Service Guide» fra januar 2022 

blant annet søke om utstedelse og fornyelse av pass (for saudiarabiske borgere), 

søke om å fornye oppholdstillatelse (dette er det da sponsor som gjør), søke om og 

utstede ut- og innreisevisum samt endelig utreisevisum, fornye førerkort og 

registreringspapirer samt registrere kjøretøy, betale trafikkbøter og mye mer 

(Absher 2022).  

Brukere har videre en «digital lommebok» i Absher, hvor de kan finne de digitale 

versjonene av muqim-kort samt førerkort og registreringspapirer referert til 

ovenfor. Landinfo fikk opplyst i møte med innenriksministeriet i Riyadh i februar 

2022 at digital ID anses å ha samme validitet som fysisk ID (Al-Ahmadi 2022), 

men har ikke funnet uttømmende informasjon om hvilke ID-dokumenter som er 

tilgjengelige gjennom plattformen.  

Landinfo fikk fra en lokal kilde i Riyadh opplyst at en utenlandsk borger kan finne 

oversikt over alle sine reiser ut og inn av Saudi-Arabia i Absher. Hvor langt 

tilbake dette strekker seg er uklart, men Landinfo fikk se ett eksempel som gikk 

tilbake til slutten av 2000-tallet (Kilde 4-D 2022). 

Landinfo fikk opplyst i møte med innenriksdepartementet at det er mulig å bestille 

utskrifter av enkelte viktige dokumenter fra Absher, og at man da vil få tilsendt 

disse i posten (Al-Ahmadi 2022). En lokal kilde fortalte at man også kan få 

utskrifter av ut- og innreisevisum samt endelig utreisevisum, men at dette er 

overflødig fordi man nå kun benytter digitale visa (Kilde 4-D 2022). Hvorvidt 

dette viser til å bestille utskrifter eller selv å skrive ut fra plattformen er uklart, og 

i forlengelsen av dette om det i det hele tatt er mulig å skrive ut sider fra 

plattformen. Landinfo fikk demonstrert at det ikke er mulig å ta skjermdumper i 

mobilapplikasjonen. 

Utenlandske borgere i Saudi-Arabia logger inn ved hjelp av sitt iqama-nummer 

(som fremgår på vedkommendes muqim-kort), et passord samt en engangskode 

som sendes på SMS. Koden sendes til telefonnummeret som er knyttet til ens 

iqama-nummer (Kilde 4-D 2022).  

Alle opplysninger om en utenlandsk borger er med andre ord knyttet sammen, 

med iqama-nummeret som det sentrale elementet. Som beskrevet i temanotatet 

referert til ovenfor kan man ikke opprette bankkonto, tegne mobilabonnement 
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eller lignende med mindre man innehar et gyldig iqama-nummer (Landinfo 2020, 

s. 9-10). I forlengelsen av dette fikk Landinfo opplyst fra en lokal kilde at dersom 

man ikke har en gyldig oppholdstillatelse, eksempelvis om man ikke har kunnet 

betale alle avgifter, vil man miste tilgang til en rekke tjenester, så som ens 

bankkonto (Kilde 4-D 2022). 

Landinfo har ikke funnet utvetydig informasjon om hvorvidt man kan ha tilgang 

til Absher etter at man har forlatt Saudi-Arabia for godt, altså på et endelig 

utreisevisum. Det synes imidlertid klart at man må ha en gyldig oppholdstillatelse 

for å logge inn på plattformen, gitt at man må oppgi sitt iqama-nummer, og gitt 

opplysningene om at man mister tilgang til tjenester dersom man ikke har en 

gyldig oppholdstillatelse.  

Siste punkt tilsier også at man ikke lenger vil ha tilgang til sitt saudiarabiske 

telefonnummer etter at man forlater landet for godt, men det er uklart om det 

eventuelt kan være mulig å endre telefonnummeret registrert i plattformen før 

man forlater landet. Det er imidlertid liten grunn til å tro at dette skal gjøre noen 

forskjell, all den tid man ikke lenger har en gyldig oppholdstillatelse når man 

forlater landet på endelig utreisevisum. 

Samtidig vil man, etter hva Landinfo har fått opplyst, få utstedt det endelige 

utreisevisumet digitalt gjennom Absher, og man vil naturlig nok måtte ha tilgang 

til dette når man forlater landet. Således er det nærliggende å tro at dersom man 

mister tilgangen til Absher når man forlater landet for godt skjer ikke dette 

umiddelbart, eller i alle fall ikke før man har passert grensekontrollen ved utreise. 

Det later imidlertid ikke til at opplysningene lagret om en person hos 

saudiarabiske myndigheter slettes etter at vedkommende har forlatt landet. I en 

artikkel i den engelskspråklige saudiarabiske avisen Saudi Gazette fra august 

2022, kommer det frem at en utenlandsk borger som tidligere har forlatt Saudi-

Arabia på endelig utreisevisum for så å vende tilbake med ny sponsor og nytt 

iqama-nummer, kunne søke om å få godkjent førerkort registrert på 

vedkommendes gamle iqama-nummer (Saudi Gazette 2022): 

The Muroor’s [Trafikketaten] confirmation came in response to a resident’s 

query after he enquired about the possibility of transferring the old driving 

license information to his new Iqama number, after he had left Saudi Arabia 

on a final exit visa and then came back with new Iqama and a valid driving 

license. 

Formuleringen i artikkelen er noe uklar, men det kommer tydelig frem at tidligere 

opplysninger om førerkort er lagret, knyttet til vedkommendes iqama-nummer og 

navn, og at det er mulig å knytte dette til vedkommenedes nye iqama-nummer. 

Videre er det verdt å merke seg at Landinfo i møte med innenriksdepartementet 

fikk opplyst at det per februar 2022 var lagret mer enn 25 millioner digitale ID i 
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Absher (Al-Ahmadi 2022). Saudi-Arabias befolkning utgjør dog over 35 millioner 

personer (Thorbjørnsrud & Nordenson 2022, s. 29), hvilket indikerer at en 

betydelig andel av befolkningen ikke har digitale ID gjennom Absher.  

I denne sammenheng er det verdt å merke seg at personer under 15 år, både 

saudiarabiske og utenlandske borgere, ifølge saudiarabiske myndigheter utgjorde i 

overkant av 8,2 millioner av landets innbyggere i 2018 (General Authority for 

Statistics 2018). Landinfo har ikke funnet informasjon som sier hvorvidt andelen 

som ikke innehar digital ID også inkluderer utenlandske borgere. 

Tawakkalna  

Da digitale førerkort ble lansert i Saudi-Arabia, annonserte myndighetene at disse 

ville være tilgjengelige i Absher samt i mobil-appen Tawakkalna (Saudi Gazette 

2021). Det foreligger to applikasjoner med navnet Tawakkalna, hvorav en er den 

offisielle applikasjonen for å spore covid-smitte, og den andre tilbyr tilgang til 

ulike tjenester til saudiarabiske borgere samt utenlandske borgere med opphold i 

landet (Google Play 2022a, b). Det later til å være sistnevnte applikasjon som er 

aktuell i denne sammenhengen. 

Ifølge beskrivelsen publisert på Google Play er Tawakkalna Services en 

applikasjon som (Google Play 2022b): 

(…) aims to provide a distinctive experience through a set of services that 

cover various aspects of life such as education, health, religious and public 

services. Beneficiaries: Saudi citizens, residents, Gulf individuals, and 

visitors. 

Hva denne noe vage beskrivelsen betyr i praksis er uklart, men applikasjonen har 

altså en form for digital lommebok hvor digitale ID kan lagres, tilsvarende 

Absher. Landinfo har ikke funnet informasjon som tilsier om dette eksempelvis 

også omfatter muqim-kort, eller hvilke andre tjenester applikasjonen tilbyr. Under 

intervjuer i Riyadh i februar 2022, ble det fra samtlige kilder konsekvent vist til 

Absher snarere enn Tawakkalna når man snakket om de digitale tjenestene omtalt 

i denne responsen. 

Applikasjonen er utviklet av Saudi-Arabias «National Information Center», som 

også står bak Absher (Google Play 2022b, u.å.-a). 

Utreise på ut- og innreisevisum 

Dersom en utenlandsk borger med oppholdstillatelse i Saudi-Arabia skal 

gjennomføre en reise ut av landet, må vedkommende søke om utreisevisum. Hvis 

det dreier seg om en kortere reise hvorpå man skal returnere til Saudi-Arabia, 

eksempelvis i forbindelse med ferie, må man søke om det som kalles ut- og 
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innreisevisum. Vilkårene for dette er beskrevet i detalj i temanotatet referert til 

ovenfor (Landinfo 2020, s. 12-14). 

I mars 2021 innførte saudiarabiske myndigheter visse endringer i denne 

ordningen, som en del av en lenge varslet arbeidslivsreform (Rashoudi 2022). 

Ulike kilder har imidlertid gitt Landinfo noe motstridende opplysninger om hva 

disse endringene innebærer. 

I møte med Departementet for menneskelige ressurser og sosial utvikling 

(tidligere Arbeidsdepartementet) i Riyadh i februar 2022, fikk Landinfo opplyst at 

der det tidligere var arbeidsgiver som måtte søke om ut- og innreisevisum, kan 

arbeidstakere nå selv gjøre dette, samt søke om endelig utreisevisum. Videre kan 

arbeidstakere nå fritt bytte arbeidsgiver; dette var noe som tidligere fordret 

tillatelse fra inneværende arbeidsgiver. Samtidig fikk Landinfo opplyst at bytte av 

arbeidsgiver kun var mulig etter 12 måneder, og i tråd med en persons gjeldende 

arbeidskontrakt. Tilsvarende kom det også frem at arbeidsgiver fremdeles var 

involvert i prosessen med utreisevisa, men det var ikke klart på hvilken måte 

(Rashoudi 2022). 

I møte med den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, fikk Landinfo opplyst 

at Saudi-Arabia i «praksis har avskaffet» utreisevisa, i den forstand at arbeidstaker 

nå kun må gi beskjed til arbeidsgiver, og ikke er avhengig av noen tillatelse 

(Cholewinski 2022).  

Tre lokale kilder oppga imidlertid til Landinfo at arbeidstakere nå selv kan søke 

om å få utstedt både ut- og innreisevisum samt endelig utreisevisum, men at man 

fremdeles må få arbeidsgivers godkjenning (Kilde 4-A 2022; Kilde 4-C 2022; 

Kilde 4-E 2022). Dette ble bekreftet av en diplomatisk kilde (Kilde 2-B 2022). En 

lokal kilde viste også til at arbeidsgiver har 25 dagers frist til å behandle søknaden 

fra arbeidstaker (Kilde 4-E 2022). 

Saudiarabiske myndigheter opplyste at endringene ikke omfatter ansatte i 

offentlig sektor, og heller ikke personer som jobber i private hjem (oftest omtalt 

som «domestic sector») (Rashoudi 2022). 

Arbeidstaker søker om ut- og innreisevisum gjennom Absher, og visumet utstedes 

digitalt og er tilgjengelig gjennom Absher (Kilde 4-A 2022; Kilde 4-C 2022; 

Kilde 4-D 2022; Rashoudi 2022). Visumene ble tidligere stemplet i passet. 

Landinfo har ikke kunnet slå fast når overgangen til kun digitale visa fant sted, 

men en kilde opplyste at det skjedde for rundt ti år siden, men understreket at 

vedkommende var usikker på tidspunktet (Kilde 4-D 2022). To lokale kilder 

opplyste til Landinfo at man kan skrive ut ut- og innreisevisum fra Absher, men 

viste til at dette ikke er noe folk gjør fordi det er overflødig (Kilde 4-A 2022; 

Kilde 4-D 2022). Det er uklart om kildene viste til å bestille utskrift (som 

beskrevet ovenfor), eller å skrive ut direkte fra nettsiden. 
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En saudiarabisk myndighetsside åpner for at visumet kan stemples i passet dersom 

dette etterspørres, som beskrevet ovenfor. Dette strider mot hva samtlige kilder 

Landinfo intervjuet om temaet oppga i februar 2022, og nevnte myndighetsside er 

ikke datert. Tilgjengelig informasjon fremstår således tydelig på at vanlig praksis i 

alle fall er at visumet kun er digitalt, men Landinfo kan vanskelig utelukke at det 

er mulig å få det stemplet i passet dersom dette etterspørres. 

Dersom voksne, utenlandske borgere er blant de som ikke innehar digital ID, vil 

det måtte finnes en analog løsning for utstedelse av utreisevisa til disse, og det er 

nærliggende å tro at denne løsningen innebærer stempel i vedkommendes pass. 

Som beskrevet ovenfor, slår saudiarabiske myndigheter fast at arbeidsgiver må 

sørge for at arbeidstaker leverer inn sitt muqim-kort før vedkommende forlater 

landet på et ut- og innreisevisum. Myndighetenes nettside er vel å merke ikke 

datert. Landinfo har ikke funnet informasjon som sier hvorvidt et førerkort må 

leveres inn ved utreise på et slikt visum. 

Derimot synes det klart at man vil beholde tilgangen til Absher når man reiser 

midlertidig ut av landet: man vil være avhengig av denne tilgangen også når man 

kommer tilbake, og ens oppholdstillatelse og dermed ens iqama-nummer forblir 

gyldig når man er utenlands (så fremt man følger visumets vilkår). Videre er det 

også mulig å søke om å endre varigheten for reisen fra utlandet (Kilde 4-A 2022; 

Landinfo 2020, s. 13), hvilket presumtivt fordrer at man har tilgang til Absher.  

Utreise på endelig utreisevisum («final exit visa») 

Utenlandske borgere som skal forlate Saudi-Arabia «for godt», dvs. som i alle fall 

for denne gang har avsluttet sitt arbeid i landet, må søke om et endelig 

utreisevisum. Visumet er gyldig i to måneder etter utstedelse, og i løpet av denne 

perioden må innehaveren avslutte alle sine forhold i landet, hvilket vil si å avslutte 

bankkonto, gjøre opp gjeld og lignende. Prosessen er beskrevet i detalj i 

temanotatet vist til ovenfor (Landinfo 2020, s. 14-15), og er også omfattet av 

endringen innført i mars 2021. En person som reiser ut på endelig utreisevisum 

kan på et senere tidspunkt vende tilbake til Saudi-Arabia, men da med ny sponsor 

og ny oppholdstillatelse (og nytt iqama-nummer). 

Som med ut- og innreisevisum utstedes nå endelig utreisevisum kun digitalt, og 

man søker om visumet gjennom Absher (Kilde 4-A 2022; Kilde 4-D 2022; 

Rashoudi 2022). To lokale kilder opplyste til Landinfo at man kan skrive ut 

endelig utreisevisum fra Absher, men viste til at dette ikke er noe folk gjør fordi 

det er overflødig (Kilde 4-A 2022; Kilde 4-D 2022). Det er uklart om kildene 

viste til å bestille utskrift (som beskrevet ovenfor), eller å skrive ut direkte fra 

nettsiden.  
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I likhet med ut- og innreisevisum, åpner en saudiarabisk myndighetsside for at 

visumet kan stemples i passet dersom dette etterspørres (Innenriksdepartementet 

u.å.-a). Dette strider mot hva samtlige kilder Landinfo intervjuet om temaet oppga 

i februar 2022, og nevnte myndighetsside er ikke datert. Tilgjengelig informasjon 

fremstår således tydelig på at vanlig praksis i alle fall er at visumet kun er digitalt, 

men Landinfo kan vanskelig utelukke at det er mulig å få det stemplet i passet 

dersom dette etterspørres. 

Dersom voksne, utenlandske borgere er blant de som ikke innehar digital ID, vil 

det måtte finnes en analog løsning for utstedelse av utreisevisa til disse, og det er 

nærliggende å tro at denne løsningen innebærer stempel i vedkommendes pass. 

Ved endelig utreise fra Saudi-Arabia skal muqim-kortet leveres inn til 

myndighetene, senest på flyplassen (Indias ambassade i Riyadh u.å.; 

Innenriksdepartementet u.å.-b; KFUPM u.å.-a). Som referert til ovenfor, oppga én 

kilde til Landinfo at man av og til må levere inn førerkortet når man forlater 

Saudi-Arabia (Kilde 4-C 2022), men Landinfo har ikke funnet ytterligere 

informasjon om dette, og under hvilke omstendigheter det eventuelt er tilfellet. 

Derimot er det klart at man ikke kan stå som eier av en bil i landet når man 

forlater det, og således ikke kan inneha (gyldige) registreringspapirer. 

Landinfo har ikke funnet avklarende informasjon om hvorvidt man har tilgang til 

egen Absher-konto, og dermed også den digitale lommeboken, etter utreise fra 

Saudi-Arabia på endelig utreisevisum. Innloggingen fordrer imidlertid at man har 

et gyldig iqama-nummer, og dette vil man ikke ha etter å ha forlatt landet. På den 

annen side vil man presumptivt være avhengige av å kunne fremvise det digitale 

endelige utreisevisumet når man reiser, som i utgangspunktet er tilgjengelig 

gjennom Absher. Dette kan indikere at man mister tilgangen som følge av 

manglende oppholdstillatelse, men at dette ikke skjer umiddelbart, eventuelt at det 

ikke skjer før det er registrert i systemet at man faktisk har reist ut av landet. 

Oppsummert: ID-dokumenter under opphold i og etter 

utreise fra Saudi-Arabia 

I sum tilsier dette at utenlandske borgere med lovlig opphold i Saudi-Arabia vil 

inneha følgende ID-dokumenter når man befinner seg i landet: 

• Muqim-kort, fysisk og digitalt. 

• Gyldig pass; det man opprinnelig reiste inn i landet med vil ha et 

innreisevisum. Dog er det noen unntak, som beskrevet ovenfor. 

• Digitalt ut- og innreisevisum, dersom man har reist midlertidig ut av landet. 

Som beskrevet ovenfor kan ikke Landinfo utelukke at man kan ha fått ut- og 
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innreisevisumet stemplet i passet. Samtlige kilder intervjuet om temaet i 

Riyadh i februar 2022 sa imidlertid at slike visa nå kun er digitale. 

• Førerkort og registreringspapirer, fysisk og digitalt, dersom man kjører bil. 

Etter (midlertidig) utreise på ut- og innreisevisum tilsier tilgjengelig informasjon 

at tilgangen til de ulike ID-dokumentene er som følger: 

• Det fysiske muqim-kortet er innlevert. 

• Man har tilgang til egen Absher-konto og dermed den digitale lommeboken. 

Her har man også tilgang til digitalt ut- og innreisevisum.  

• Som beskrevet ovenfor kan ikke Landinfo utelukke at man kan ha fått ut- og 

innreisevisumet stemplet i passet. Samtlige kilder intervjuet om temaet i 

Riyadh i februar 2022 sa imidlertid at slike visa nå kun er digitale. 

• Det er uklart om man må levere inn det fysiske førerkortet og 

registreringspapirene, men dette er dokumenter man vil måtte inneha etter 

retur til Saudi-Arabia. 

• Man må inneha et gyldig pass, men gitt at mange utenlandske borgere bor 

og arbeider i Saudi-Arabia i flere tiår, vil dette ikke nødvendigvis være det 

samme passet man reiste inn med og som inneholder det opprinnelige 

innreisevisumet. Landinfo har ikke funnet informasjon som sier at man får 

nytt innreisevisum når man fornyer sitt pass, men har heller ikke funnet 

informasjon som eksplisitt fastslår det motsatte.  

Etter utreise på endelig utreisevisum tilsier tilgjengelig informasjon at tilgangen 

til de ulike ID-dokumentene er som følger: 

• Det fysiske muqim-kortet er innlevert. 

• Én kilde viser til at førerkort kan være innlevert, men Landinfo har ikke 

funnet andre kilder som bekrefter dette eller avklarer omstendighetene rundt 

når det eventuelt er tilfellet. 

• Man kan ikke lenger stå som innehaver av bil i Saudi-Arabia, og dermed 

heller ikke inneha (gyldige) registreringspapirer. 

• Det er sannsynlig at man mister tilgangen til egen Absher-konto og den 

digitale lommeboken, men det er uklart akkurat når dette skjer. 

• Som beskrevet ovenfor kan ikke Landinfo utelukke at man kan ha fått det 

endelige utreisevisumet stemplet i passet. Samtlige kilder intervjuet om 

temaet i Riyadh i februar 2022 sa imidlertid at slike visa nå kun er digitale. 

• Man må inneha et gyldig pass, men gitt at mange utenlandske borgere bor 

og arbeider i Saudi-Arabia i flere tiår, vil dette ikke nødvendigvis være det 

samme passet man reiste inn med og som inneholder det opprinnelige 

innreisevisumet. Landinfo har ikke funnet informasjon som sier at man får 

nytt innreisevisum når man fornyer sitt pass, men har heller ikke funnet 

informasjon som eksplisitt fastslår det motsatte. 
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