
الجمھوریة العربیة السوریة

وزارة الخارجیة والمغتربین

المتخلفین عن أداء خدمة العلم  المكلفین طلب زیارة القطر للمغتربین السوریین
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:جرة والجوازاتیومًا من تاریخ صدور برقیة الھ 801علمًا أن صالحیة الموافقة ھي  المطلوبة نوع الموافقةیرجى تحدید   

) بموجب الموافقة اعتبارًا من تاریخ تأشیرة الدخول إلى القطر یومًا 90مدة اإلقامة (            للمرة االولى في العام  :عادیة

)اعتبارًا من تاریخ تأشیرة الدخول إلى القطر بموجب الموافقة یومًا 30مدة اإلقامة  (  الزیارة تعلیماتنیة في العام وفق ماھو محدد في للمرة الثا : استثنائیة

:الثبوتیات المطلوبة مع إرفاق 23/6/2011تاریخ  27686التعمیم  من 6 المادةا وفق ما ھو محدد في تحدید السببفي حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائیة یرجى 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 الجمھوریة العربیة السوریة خارج أراضي یم وموجود حالیًامقأصرح وعلى مسؤولیتي بأن وضعي التجنیدي ھو التخلف عن خدمة العلم وبأنني 

 ،خدمة العلمالتخلف عن ب ما یتعلق ال یوجد بحقي أي إجراء سوىوأنھ   ............./............/............ بتاریخ ھي للقطرلي خر تأشیرة مغادرة وآ

في ھذا الطلب بھذه التعلیمات وبصحة البیانات المقدمة التام وأتعھد بااللتزام  وأؤكد أنني اطلعت بشكل دقیق على التعلیمات الناظمة لموافقات الزیارة

.، وعلیھ أوقعبھوكافة الثبوتیات المطلوبة المرفقة 

توقیع مقدم الطلب

)قبل مدة ال تقل عن شھرین من موعد زیارتھ إلى القطر ویتم االستفسار عن نتیجة الطلب من السفارة أو القنصلیة التي تقدم بطلبھ إلیھا للموافقة العادیة  على المغترب تقدیم طلبھ(

:المطلوبة المرفقات

).إخراج قید عائلي(صورة عن الھویة الشخصیة أو .1
. السوري الساري المفعول، الصفحة األولى والثانیة صورة عن جواز السفر.2
).وجواز السفر األجنبي على جنسیة بلد االغتراب حاصًال المغترب في حال لم یكن(  ،ساریة المفعولوحدیثة ة عن إقامة المغترب في بلد االغتراب صور.3
.الساري المفعول في حال كان المغترب حاصًال على جنسیة بلد االغتراب) كافة صفحات البیانات( صورة عن جواز السفر األجنبي.4
.آخر تأشیرة خروج من القطر تحملالتي  لمغتربا )سوري أو أجنبي( عن صفحة جواز سفرصورة .5
.المغتربینبتسھیالت زیارة  ةالخاص اتمیلالتعمن  6المادة في في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائیة ترفق الثبوتیات المحددة .6


