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مقدمة

يهـــدف هـــذا الـــدلـــيل إلـــى الـــتعريـــف بـــالخـــدمـــات الـــقنصلية الـــتي تـــقدمـــها 

ســفارة الجــمهوريــة الــعربــية الــسوريــة فــي بــاريــس لــلمواطــنني واملــغتربــني 
ويـــــقدم شـــــرحـــــاً مبســـــطاً ملـــــا يـــــمكن لـــــلقسم الـــــقنصلي مـــــن تـــــقديـــــمه مـــــن 
الخـــدمـــات املـــتعلقة بـــوثـــائـــق الـــسفر، األحـــوال املـــدنـــية الـــوكـــاالت تـــصديـــق 

ماذا نقدم ؟
تـــعمل الـــسفارة وفـــقاً ألحـــكام اتـــفاقـــيتي فـــيينا لـــلعالقـــات الـــدبـــلومـــاســـية 
1961 والـــــــقنصلية 1963 ووفـــــــقاً لـــــــلقوانـــــــني واألنـــــــظمة الـــــــصادرة عـــــــن 
ســلطات الجــمهوريــة الــعربــية الــسوريــة، وعــلى رأســها وزارة الــخارجــية 
واملــــغتربــــني. وبــــالــــتالــــي، يــــقوم الــــقسم الــــقنصلي فــــي الــــسفارة بــــرعــــايــــة 
مـصالـح املـواطـنني الـسوريـني وتـقديـم الخـدمـات الـقنصلية لـهم وفـقاً لـتلك 

حول السفارة:
تــقوم الــسفارة بــرعــايــة مــصالــح الــسوريــني املــقيمني فــي كــل مــن فــرنــسا، 

اململكة املتحدة وايرلندا، والبرتغال.



يـــحق ألي مـــواطـــن ســـوري يـــزور فـــرنـــسا أن يـــقوم بـــتسجيل نـــفسه أو أفـــراد عـــائـــلته قـــنصلياً 
لـــدى الـــسفارة، وهـــي خـــطوة ضـــروريـــة إلجـــراء أي مـــعامـــلة قـــنصلية أو اســـتخراج أي وثـــيقة 
مــن الــسفارة ) مــعامــلة تــجنيد - وكــالــة - جــواز ســفر.. الــخ) كــما تــفيد فــي ســهولــة الــتواصــل 
مــــع الــــسفارة فــــي حــــاالت الــــضرورة، وفــــي تســــريــــع االجــــراءات واخــــتصار الــــوقــــت إلتــــمام 


املعامالت لدى القسم القنصلي . 

 الوثائق املطلوبة للتسجيل القنصلي:

-
جواز السفر األصلي + صورة عنه.
-
البطاقة الشخصية، أو بيان قيد مدني فردي مصدق.
-
صورة شخصية عدد ١.
-
استمارة التسجيل القنصلي.
رسوم التسجيل القنصلي: مجاني في حال التسجيل خالل ٣ أشهر من وصولك  -


الى فرنسا و برسم ٢٥ يورو في حال التسجيل بعد ٣ أشهر. 
  

 مدة اتمام املعاملة:
 يوم عمل واحد فقط، ويتم بعدها تسليمك وثيقة التسجيل القنصلي + يمهر جواز   

سفرك بخاتم التسجيل القنصلي على الصفحة رقم ٥

التأشير القنصلي



 مالحظات:

يــــتم الــــتسجيل الــــقنصلي ملــــرة واحــــدة فــــقط مــــدى الــــحياة، ال حــــاجــــة لتجــــديــــد الــــتسجيل -

القنصلي الحقاً في كل مرة تراجع فيها القسم القنصلي إلجراء أي معاملة.

يـــمكنك مـــراجـــعة الـــقسم الـــقنصلي فـــي أي وقـــت لـــتغيير أي مـــن مـــعلومـــاتـــك الـــشخصية -

املسجلة لدى السفارة مجاناً.

ال يـــوجـــد غـــرامـــات عـــلى الـــتأخـــير فـــي اجـــراء مـــعامـــلة الـــتسجيل الـــقنصلي ولـــكن تـــنصح -

السفارة بإجراء املعاملة ولو بمجرد وصولك الى فرنسا.

فـي حـال كـنت مـسجالً قـنصلياً لـدى الـسفارة وقـمت بـتغيير جـواز سـفرك سـيقوم الـقسم -
الــــقنصلي فــــي الــــسفارة بــــنقل خــــاتــــم الــــتسجيل الــــقنصلي الــــى جــــواز ســــفرك الجــــديــــد 


مجاناً وبنفس الرقم والتاريخ.

التأشير القنصلي



 معلومات عامة حول انجاز معاملة جواز السفر:
 يـمكن اسـتصدار جـواز الـسفر مـن أي مـن الـسفارات والـقنصليات الـعامـة الـسوريـة حـول 
الــعالــم، كــما يــمكن إصــدار جــواز الــسفر مــن إدارة الهجــرة والــجوازات بــدمــشق أو فــروعــها 
فـي املـحافـظات الـسوريـة و لـجواز الـسفر الـصادر مـن الـسفارة نـفس الـقوة والـحجية أمـام 
الســــــلطات األجــــــنبية. ويــــــمكن لــــــجواز الــــــسفر أن يــــــصدر مــــــن الــــــسفارة بــــــالــــــدور الــــــعادي، 
وســــتستغرق املــــعامــــلة مــــن ٢٠ الــــى ٢٥ يــــومــــاً، أو عــــبر الــــدور املســــتعجل، حــــيث يســــتغرق 


صدور الجواز من ٢ الى ٤ أيام عمل.

 األوراق املطلوبة لتجديد جواز السفر: 


- تعبئة استمارة الطلب. 
 - جواز السفر القديم أو بطاقة شخصية أو اخراج قيد مصدق من وزارة الخارجية
 السورية وصالحيته لم تتجاوز الستة أشهر في حال عدم وجود جواز سفر سابق
 باإلضافة لترجمة محلفة بطريقة كتابة اسم صاحب  الطلب مصدق من الخارجية


الفرنسية.

- صور شخصية خلفية بيضاء حصراً عدد ٢.


 - رسوم جواز السفر
 - بالنسبة للذكور ممن أدوا الخدمة اإللزامية، أو قاموا بدفع البدل النقدي أو تم

 اعفاؤهم من الخدمة اإللزامية بحسب القوانني الجارية، فيطلب منهم إحضار ما يثبت

وضعهم التجنيدي ( بيان تأدية خدمة العلم - بيان وضع - دفتر خدمة العلم )

جوازات السفر



 رسوم الجواز
تبلغ رسوم الحصول على جواز سفر بالدور العادي ٢٨٥ يورو.-
تبلغ رسوم الحصول على جواز سفر بالدور املستعجل ٧٥٠ يورو.-

 نصائح عامة:
 احــرص عــلى اصــطحاب صــور شــخصية حــديــثة خــلفية بــيضاء إلنــجاز مــعامــلة جــواز -

الـــــسفر، لـــــن يـــــقبل الـــــقسم الـــــقنصلي اجـــــراء مـــــعامـــــلة جـــــواز الـــــسفر بـــــصور قـــــديـــــمة، أو 
الصور املستخدمة في جواز سفرك السابق.

بـإمـكانـك إجـراء مـعامـلة جـواز الـسفر فـي أي وقـت مـن الـسنة ولـكن احـرص عـلى الـقيام -
بـإجـراء املـعامـلة قـبل مـدة كـافـية مـن سـفرك / تـسجيلك فـي الـجامـعة وذلـك حـتى تـحصل 

على الجواز الجديد في الوقت املناسب.
تـحتفظ الـسفارة بـحق سـحب جـواز سـفرك الـحالـي أو الـقديـم فـي حـال تـبني أنـه مـزور، -

أو صادر من مؤسسات غير شرعية وغير مخولة بإصدار الوثائق للسوريني

جوازات السفر



 معلومات عامة حول انجاز معاملة جواز السفر: 

فــــي حــــال كــــنت مــــقيما فــــي دولــــة ال يــــوجــــد فــــيها ســــفارة أو قــــنصلية ســــوريــــة بــــإمــــكان أحــــد 
أقــــاربــــك الــــتالــــيني: ( األب، األم، االبــــن، االبــــنة، الجــــد، األخ، األخــــت، الــــعم، الــــعمة، الــــخال 
الــــخالــــة، الــــزوج، الــــزوجــــة ) الــــقيام بــــمعامــــلة جــــواز الــــسفر نــــيابــــة عــــنك شــــريــــطة أن يــــمثل 


شخصياً أمام السفارة.

بـموجـب الـتعليمات واألنـظمة املـعمول بـها، ال تـقبل الـسفارة مـطلقا الـقيام بـأي اجـراء مـتعلق 

بمعاملة جواز سفرك عبر صديق / زميل، أو بموجب وكالة.

 
فــي حــال تــلف جــواز ســفرك الــحالــي ألي ســبب كــان، يــمكن لــلسفارة اصــدار جــواز ســفر 
بـديـل لـك بـنفس الشـروط واإلجـراءات الـتي سـبق ذكـرهـا أعـاله، مـع اسـتيفاء غـرامـة مـقدارهـا 
/٥٠/ يـورو أمـا فـي حـال فـقدان الـجواز فسـتطلب الـسفارة بـاإلضـافـة إلـى الـوثـائـق الـسابـقة 
ابــــراز ضــــبط شــــرطــــة مــــصدق مــــن الــــخارجــــية الــــفرنــــسية عــــلماً انــــه فــــي حــــالــــة فــــقدان جــــواز 
سـفرك، لـن تـتمكن مـن الـحصول عـلى جـواز سـفر جـديـد إال بـصالحـية سـنتني ونـصف فـقط، 


وبعد استيفاء غرامة الفقدان ومقدارها ٥٠ يورو.

جوازات السفر



لـــــدى تـــــقدمـــــك لـــــلسفارة بـــــطلب لـــــلحصول عـــــلى جـــــواز ســـــفر جـــــديـــــد، احـــــرص عـــــلى تـــــطابـــــق 
معلوماتك وطريقة كتابة و تهجئة اسمك مع جواز سفرك القديم إن وجد وفي حال الرغبة 
بـتغير تـهجئة االسـم أو النسـبة إمـالئـياً، فـاطـلب ذلـك مـن املـوظـف املـختص بـشكل خـطي مـع 


بيان األسباب املوجبة لذلك.

ال يـمكن تسـليم الـجواز الجـديـد املنجـز الـى صـاحـب الـعالقـة إال بـعد تسـليم الـجواز الـقديـم 

للسفارة.

 األسئلة الشائعة حول جوازات السفر:

 ١- السفارة هي من ستقرر مدة صالحية جواز سفري الجديد

خـــــطأ، الـــــسفارة تـــــقوم بـــــطلب املـــــوافـــــقة مـــــن إدارة الهجـــــرة والـــــجوازات عـــــلى اصـــــدار جـــــواز 

سفرك، وهي من تقرر مدة صالحية جوازك الجديد وليس السفارة.

 ٢- عند اتمامي ملعاملة جواز السفر، سأحصل على جواز سفر جديد برقم جديد


صحيح، سوف تحصل على جواز سفر مختلف برقم مختلف.

جوازات السفر



 ٣- إذا دفعت رسوًما أكثر، سأحصل على جواز سفر بمدة أطول 

 خــطأ، ال عــالقــة لــرســوم جــواز الــسفر بــمدة ســريــانــه، رســوم الــجواز تــختلف فــقط فــي حــال 
رغــبتك بــالــحصول عــلى الــجواز بــشكل مســتعجل، أو عــبر الــدور الــعادي وهــذا مــا ســتقرره 


أنت فقط. 

٤- أنــا مؤد للخــدمــة اإللــزامــية ولــكنني تــركــت دفــتر خــدمــة الــعلم فــي ســوريــة 
وبالتالي  لن أتمكن من الحصول على جواز سفر جديد من السفارة 

خــطأ، فــقط فــي حــال كــنت مــؤديــاً خــدمــة الــعلم أو دافــع الــبدل الــنقدي، بــإمــكان ذويــك فــي 
ســوريــة ابــرازه أمــام فــرع الهجــرة والــجوازات فــي مــحافــظتك لــطلب املــوافــقة، وســيتم إعــالم 


السفارة بمضمونها ليتم اصدار جواز سفر جديد لك. 

جوازات السفر



 تعتبر معامالت األحوال املدنية من أهم املعامالت التي يحتاجها املغترب
 خارج سورية، ويمكن للسفارة القيام ببعض من مهام أمانات السجل
 املدني في املحافظات، حيث يقتصر دور السفارة على تدوين بيانات

 واقعات األحوال املدنية من زواج ووالدة ووفاة. الخ وارسالها الى املديرية
 العامة لألحوال املدنية في سورية ليتم تسجيل وتثبيت البيانات حاسوبيًا

 لديها أصوال.
 

 سنشرح في هذا القسم عدًدا من وثائق ومعامالت األحوال املدنية التي يمكن للقسم

القنصلي في السفارة القيام بها وهي:

معامالت األحول املدنية 



 واقعات الزواج:

 يقوم القسم القنصلي بتسجيل واقعة الزواج للمواطنني السوريني ومن في حكمهم
 الحاصلة في فرنسا أو في الدول التي يغطيها عمل السفارة ( اململكة املتحدة، ايرلندا،
 البرتغال ) وذلك بالحضور الشخصي للزوجني وابراز الوثائق املطلوبة لتسجيل الزواج

لدى السفارة وهي:
 

 - عقد زواج مبرم أصوالً لدى الدوائر املختصة في الدولة املقيم فيها، مع ترجمته إلى
 اللغة العربية وتصديقه مع الترجمة من وزارة خارجية تلك الدولة مع وجود ختم مشترك

بني النسخة األصلية والترجمة.
 - العقد الصادر عن السلطة الدينية مصدق من وزارة خارجية بلد االقامة.


- بيان قيد مدني فردي حديث ومصدق لكال الطرفين.

- جوازات السفر السارية لكال الطرفني. 

 رسوم تسجيل الزواج: ٢٥ يورو. وفي حال التأخر بتسجيل واقعة الزواج
 لدى السفارة ألكثر من 3 أشهر، ستفرض غرامة مقدارها ٥٠ يورو. بعد اتمام

 املعاملة، يقوم القسم القنصلي بإحالة بيانات الزواج إلى وزارة الداخلية
 في سورية ( الشؤون املدنية ) ويُمنح صاحب العالقة نسخة مصدقة من

بيان الزواج.

األحوال املدنية



زواج السوريني من أجانب خارج سورية:

 بناءا على أحكام القوانني واألنظمة النافذة في سورية، ال يمكن تسجيل زواج 
 السوريني من أجانب ”غير العرب“ إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة
 الداخلية، وتلك املوافقة هي عملية منفصلة عن تسجيل وتثبيت الزواج لدى املديرية

العامة لألحوال املدنية في سورية.
 

 ويقتصر دور السفارة في هذه الحالة على املصادقة على الوثائق التي سيحتاجها

الطرفان في استصدار موافقة وزارة الداخلية في سورية وهي:

 - بيان قيد مدني أو شهادة والدة من البلد األصلي أو أي وثيقة تقوم مقامهما، مصدقة

من خارجية البلد املعني والسفارة السورية، مع ترجمة مصدقة الى اللغة العربية.

 - وثيقة اثبات ديانة أو اشهار اسالم للطرف األجنبي، مترجمة إلى اللغة العربية 
ومصدقة من الخارجية الفرنسية.


- جواز السفر األصلي للطرف األجنبي + صورة عنه 

 - في حال وجود عقد زواج مثبت سابقاً لدى سلطات بلد الطرف األجنبي فيجب ابرازه 

مع ترجمة مصدقة له إلى اللغة العربية أمام السفارة.

األحوال املدنية



 - وثيقة مصدقة ومترجمة تثبت الخلو من األمراض للطرف األجنبي مصدقة من خارجية

بلد االقامة والسفارة السورية على اال يمض على استخراجها أكثر من ثالثة أشهر

 بعد قيام القسم القنصلي باملصادقة على الوثائق املذكورة أعاله، بإمكانك ترجمتها 
 وإرسالها الى محاميك أو ذويك في سورية مع الوثائق الخاصة بالطرف السوري

 الستكمال اجراءات املوافقة ومن ثم تسجيل الزواج، علما أن السفارة التتدخل مطلقا
 في عملية تسجيل وتثبيت زواج الطرف غير السوري لدى السلطات املختصة في بالده،


ويقتصر دور السفارة على املصادقة على الوثائق التي قد تلزم في هذه الحالة فقط.

األحوال املدنية



 واقعات الطالق:

 تجرى معامالت الطالق في املحاكم املختصة في الدول التي يتبع لها عمل البعثة، 
 ويقتصر دور القسم القنصلي على تسجيل واقعة الطالق وإرسال بيانات الواقعة إلى

 املديرية العامة لالحوال املدنية في سورية، ويمنح نسخة من بيان الطالق لصاحب

العالقة.

 رسوم تسجيل الطالق ٢٥ يورو. 
 رسوم التأخر في تسجيل واقعة الطالق ألكثر من ٣ أشهر: ٥٠ يورو.

األحوال املدنية



واقعات الوالدة: 

 يقوم القسم القنصلي بتسجيل املواليد الجدد لديه تمهيداً إلتمام تسجيلهم في القيود 

السورية، ويطلب من والد املولود الحضور إلى السفارة مصطحبًا:

 - شهادة امليالد األصلية مصدقة من الخارجية الفرنسية.
 - تعبئة استمارة شهادة الوالدة املتوفرة على موقع السفارة .

 - البطاقة األسرية أو بيان عائلي حديث ومصدق.

- صورة عن الوثائق الشخصية للوالدين ( الهوية، جواز سفر سوري )

رسم تسجيل واقعة الوالدة ٢٥ يورو. 
 يضاف اليها في حال التأخر بتسجيل املولود ألكثر من تسعة أشهر، 

 غرامة مقدارها ٥٠ يورو، وفي حال التأخر ألكثر من سنة، غرامة ٩٥ يورو.

األحوال املدنية



واقعات الوفاة: 

 يمكن للقسم القنصلي تسجيل واقعات الوفاة الحاصلة في فرنسا والدول التابعة لعمل 
 السفارة ( اململكة املتحدة، ايرلندا ، البرتغال ) ، ويطلب من ذوي املتوفى إبراز شهادة
 الوفاة الصادرة من مصلحة األحوال املدنية في دولة اإلقامة ومصدقة أصوالً وتعبئة
 شهادة الوفاة املتوفرة على موقع السفارة، كما يطلب من ذوي املتوفى تسليم جواز


سفره و هويته الشخصية للسفارة. يقوم القسم القنصلي بإعداد بيان الوفاة وارسال

 نسخة منه إلى سورية. 

 رسوم تسجيل واقعة الوفاة ٢٥ يورو.
 في حال التأخر بتسجيل الوفاة ألكثر من تسعة أشهر يضاف غرامة تأخير 

 تسجيل مقدارها ٥٠ يورو أو ٩٥ يورو في حال التأخر ألكثر من سنة.

 مالحظة:

 يرجى الحرص على أال يكون مقدم املعاملة أحد شهود اثبات واقعة الوفاة  
 في الشهادة املقدمة للسفارة.

األحوال املدنية



 معلومات عامة حول معامالت األحوال املدنية:

 - يقوم القسم القنصلي بإنجاز جميع معامالت األحوال املدنية، باستثناء اصدار
 ( الهوية أو دفتر العائلة ) حيث يتطلب الحصول على هذه الوثائق اجراء املعاملة في


 سورية حصراً.

 - ال يمكن تسجيل املواليد الجدد لدى السفارة مالم يكن زواج الوالدين مسجل أصوالً
 في األحوال املدنية في سورية، وفي حال لم يكن الزواج مسجالً من قبل، فيجب

 تسجيله لدى السفارة ومن ثم تسجيل املولود، علماً أن املعاملة يجب أن يقوم بها الزوج

دائماً.

 - يمكن بعد تسجيل املولود مباشرة البدء بإجراءات استصدار جواز سفر جديد له، 
 كما يمكن تأجيل استصدار جواز السفر إلى أي وقت الحق وفق رغبة ذويه. مع اإلشارة


 إلى ضرورة تسجيل املولود قبل مرور سنة على والدته كحد أقصى.

 - يحظر تسجيل املولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعني مثال ( محمد عبد اهلل،

 فهد أسد اهلل، أحمد ذو الكفل .. الخ ).

 - في حال حيازتك لدفتر عائلة وأردت اضافة مولودك الجديد عليه، بإمكانك االختيار
 بني تدوين بياناته على الدفتر من قبل املوظف املختص في السفارة ( ولكن بدون تدوين

 الرقم الوطني ) أو االنتظار لحني تسجيل بيانات مولودك لدى املديرية العامة لالحوال
 املدنية في سورية، وحينئذ يمكن تدوين بيانات طفلك على دفتر العائلة مع الرقم


الوطني.

األحوال املدنية



  نصائح عامة فيما يتعلق بمعامالت األحوال املدنية:

 - احرص على استصدار كافة الوثائق و الثبوتيات املتعلقة بمولودك الجديد وتسجيل
 والدته لدى السفارة في أقرب وقت متاح، تجنباً للغرامات وحاالت الطوارئ في حال


احتجت الحقاً الستصدار جواز سفر أو تذكرة مرور لطفلك.

 - ال داعي مطلقاً إلحضار املولود عند تسجيل والدته في السفارة وال يشترط حضور 

والدته أيضاً.

األحوال املدنية



 تقوم سفارة الجمهورية العربية السورية في فرنسا بتصديق
 الوثائق التالية:

 الوثائق الصادرة من سورية و املراد استخدامها في فرنسا على أن تكون مصدقة -

من وزارة الخارجية واملغتربني أو من أي من مكاتبها في املحافظات.

 الوثائق ذات الطابع املدني الصادرة من فرنسا أو في الدول التي يغطيها عمل -
السفارة في باريس ( اململكة املتحدة، ايرلندا، البرتغال ) واملراد استخدامها في 

سورية على أن تكون الوثيقة املراد تصديقها، مصدقة من وزارة الخارجية في 

) فرنسا، بريطانيا، ايرلندا، البرتغال (.

-
عدد الوثائق املسوح تصديقها لكل شخص في يوم عمل عشر وثائق كحد أقصى.
-
رسم تصديق كل وثيقة 25 يورو. 

تصديق الوثائق



أحكام عامة في تصديق الوثائق  

يجب أن تكون الوثيقة املراد تصديقها صالحة، السيما وثائق األحوال املدنية ويحق -
للقسم القنصلي رفض تصديق وثيقتك في حال تجاوزت التاريخ املحدد للصالحية 


أو ألي سبب مبرر آخر وفق تقدير املكلف بالشؤون القنصلية
 يجب أن تكون الوثيقة املراد تصديقها أصلية، وتحتوي أختام أصلية، وال تصادق -

السفارة مطلقا على الوثائق املسحوبة عبر السكانر أو الصور املنسوخة ولو كانت 

ملونة.

 تصادق السفارة على الوثائق بحضور صاحب العالقة حصراً، أو أحد ذويه، أو -

بموجب وكالة قانونية سارية ومصدقة.

 في حال احتواء الوثيقة على ترجمة، فيجب أن ترتبط النسخة املترجمة بالنسخة -
األصلية بخاتم مشترك، علماً أن السفارة تقبل تصديق الترجمات سواًء تمت عبر 

ترجمان محلف في سورية، أو ترجمان محلف في فرنسا، شريطة تصديق الترجمة 
ايضاً من وزارة الخارجية، علماً أن رسوم تصديق ترجمات الوثائق منفصل عن 
رسوم تصديق الوثائق و يجري التعامل مع كل منها كوثيقة منفصلة، كما يقوم 

القسم القنصلي بتصديق الوثائق املترجمة واألصلية مًعا وال يمكن تصديق ترجمات 

الوثائق بشكل منفصل.

ال تقوم السفارة ألي سبب كان باملصادقة على وثيقة قامت بتصديقها سابقاً ولو -

كان التصديق السابق قديًما.
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ملحة: 

 الوكالة هي وثيقة تتيح للموكل إليه التصرف بشأن معني يعود للموكل ( عقار، سيارة 
 عمل إداري ..الخ ). يمكن لسفارة الجمهورية العربية السورية في باريس إنشاء

 الوكاالت للمواطنني السوريني والرعايا األجانب وفق النماذج املعتمدة لديها إذا كانت
 الوكالة يراد استخدامها في سورية، كما يمكن للسفارة املصادقة على الوكاالت املحررة
 لدى كاتب العدل في فرنسا وبريطانيا والبرتغال بعد تصديقها من وزارة الخارجية في


البلد املعني الستعمالها في القطر.
 


الوثائق األساسية املطلوبة إلنشاء الوكاالت لدى السفارة: 

 جواز سفر ساري املفعول وصور عنه + البطاقة الشخصية للموكل أو صورة الهوية -

وحضور املوكل شخصياً. 

-
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر للموكل إليه.
-
ضرورة تسجيل املوكل قنصلياً قبل انشاء الوكالة.
-
رسم انشاء الوكالة الخاصة أو العامة لدى السفارة هو : ٩٥ يورو
-
رسم املصادقة على وكالة خاصة أو عامة صادرة من خارج السفارة ٥٠ يورو. 

انشاء وتصديق 
الوكاالت



متطلبات خاصة ببعض أنواع الوكاالت: 

إذا كانت الوكالة بخصوص عقار فيجب إبراز صورة واضحة عن الوثيقة التي تثبت -
ملكية العقار ( طابو أخضر أو إخراج قيد عقاري أو وثيقة تخصيص عقار تثبت 


امللكية ) مصدقة من وزارة الخارجية واملغتربني.
 إذا كانت الوكالة بخصوص بيع أو شراء أو تأجير سيارة فيجب إحضار صورة -


واضحة عن دفتر السيارة ) امليكانيك (.
-
إذا كانت الوكالة بخصوص الزواج: 
إذا كان الزوج هو الذي يقوم بإجراء الوكالة: عليه إحضار صورة عن هوية أو إخراج -


قيد مدني فردي ويشترط أن ال تكون الزوجة تحت السن القانوني للزواج. 
إذا كانت الزوجة هي التي تقوم بإجراء الوكالة فعليها إبراز صورة عن هوية أو -


صورة عن قيد فردي مدني عائد للزوج.
يحق للمكلف بالشؤون القنصلية في السفارة طلب أي وثيقة إضافية من مقدم -

الطلب قبل إبرام الوكالة بحسب نوع الوكالة، كما يحق له االمتناع عن إبرام أي 

وكالة مخالفة للقوانني واألنظمة في سورية. 

في حال رغب املوكل تزويد القنصلية بنص محرر من قبل أحد املحامني يجب -
إحضار النص كملف Word موضوع على قرص USB ويتم اعتماد النص في 


حال مراعاته لألنظمة املتعلقة بالوكاالت واملعتمدة في القطر.
 يمكن االطالع على نماذج لنصوص الوكاالت املعتمدة في القطر بالعودة إلى موقع -


وزارة الخارجية واملغتربني.

الوكاالت



 مالحظات عامة حول الوكاالت: 

 ال يقبل القسم القنصلي جواز سفر منتهي الصالحية في إنجاز معامالت -

الوكاالت، وفي حال رغبتك بتنظيم وكالة، يجب عليك تجديد جواز سفرك.

-
 ال تقبل لتنظيم الوكالة الهوية السورية الشخصية القديمة
 بعد قيامك بإنشاء أو تصديق الوكالة في السفارة، يجب إرسالها مباشرة إلى -

القطر خالل مدة أقصاها شهر ويمكن حينئذ استعمال الوكالة في سورية بعد قيام 
املوكل إليه بتصديقها من وزارة الخارجية واملغتربني أو من مكاتبها في املحافظات. 

وتتوفر معلومات إضافية حول تصديق الوكاالت في سورية في دليل املواطن 

لخدمات التصديق القنصلي الصادر عن وزارة الخارجية واملغتربني. 

-
يتم إنشاء أو تصديق الوكاالت في القسم القنصلي في نفس اليوم.
بالنسبة لغير السوريني يجب ابراز جواز سفر أو هوية شخصية باإلضافة الى بيان -


والدة.

الوكاالت



 في إطار حرص مؤسسات الدولة السورية على معالجة أوضاع السوريني الذين غادروا
 سورية بطريقة غير مشروعة بسبب الظروف التي مرت بها مناطقهم جراء اعتداءات
 املجموعات املسلحة. ورغبة من القيادة بتشجيع املواطنني والسيما املكلفني بالخدمة
 اإللزامية بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية واألمنية، بغض النظر عن
 الظروف التي اضطرتهم للمغادرة، يمكن التقدم بطلب تسوية الوضع إلى السفارة
 شخصياً لدراسته والرد عليه من قبل الجهات املعنية في سورية وملن يتعذر عليه
 الحضور الشخصي للسفارة أو في الدول التي ال يوجد فيها تمثيل دبلوماسي

 بإمكانهم تسوية أوضاعهم األمنية و التجنيدية عن طريق ذويهم في القطر بالتقدم

 . بطلب تسوية أوضاعهم إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في املحافظات

معلومات عامة حول معاملة تسوية الوضع  

إن معاملة تسوية الوضع تنطبق فقط على املغادرين بطريقة غير شرعية أو الفارين -
من خدمة العلم، أو من لديهم وضع خاص أو اجراء أو بالغ لدى إحدى الجهات 

العامة في سورية، وبالتالي ال يمكن تسوية وضع من بحقه أحكام قضائية صادرة 

عن املحاكم السورية.

-
معالجة طلبات تسوية الوضع تستغرق مدة ال تقل عن 3 أشهر
يتم التقدم بالطلب عبر تصريح مطبوع مسبقاً، ويتم توقيعه من قبل صاحب العالقة -


أمام املوظف املختص في السفارة.
رسم التصريح الخطي هو ٢٥ يورو، باإلضافة الى رسم ٢٥ يورو الستمارة أخرى -


مخصصة لهذا الغرض.



معاملة تسوية الوضع  



 االسئلة الشائعة حول معاملة تسوية الوضع :  

بعد املوافقة على تسوية وضعي، سيتم تصحيح تاريخ مغادرتي 
لسورية.  

صــحيح، بــعد ورود املــوافــقة عــلى تــسويــة وضــعك نــتيجة خــروجــك مــن ســوريــة بــطريــقة غــير 
مشــــــروعــــــة، ســــــيتم تــــــصحيح بــــــيانــــــات الــــــقدوم واملــــــغادرة الــــــخاصــــــة بــــــك لــــــدى إدارة الهجــــــرة 
والـــجوازات واعـــتماد تـــاريـــخ مـــغادرتـــك مـــن املـــعبر غـــير الشـــرعـــي كـــتاريـــخ نـــظامـــي ملـــغادرة 
ســوريــة، وعــلى أي حــال، بــإمــكانــك بــعد ابــالغــك بــاملــوافــقة مــن قــبل الــسفارة، مــراجــعة إدارة 


الهجرة والجوازات للتحقق من تصحيح الحركة بنفسك.

تقدمت بطلب لتسوية وضعي لدى السفارة اليوم، وسوف أحصل غداً 
على جواز سفر باملدة الكاملة ٦ سنوات 

خــطأ، إن الــتقدم بــطلب لــتسويــة وضــعك لــدى الــسفارة، ال يــعني بــالــضرورة أن تــتمكن مــن 
اســـتخراج جـــواز ســـفر بـــاملـــدة الـــكامـــلة ملـــدة ســـت ســـنوات وقـــد يـــتطلب تـــسويـــة وضـــعك فـــي 


معظم الحاالت زيارة األراضي السورية أوالً قبل املوافقة النهائية على طلبك.

معاملة تسوية الوضع



تـــسهيالً ملـــعامـــالت الـــسوريـــني املـــقيمني خـــارج ســـوريـــة أطـــلقت وزارة الـــخارجـــية واملـــغتربـــني 
خـدمـة ( اصـدار وتـصديـق الـوثـائـق مـن سـوريـة ) عـبر الـسفارات والـقنصليات الـسوريـة فـي 
الـــــخارج. تـــــتميز الخـــــدمـــــة بـــــالســـــرعـــــة الـــــعالـــــية و املـــــوثـــــوقـــــية حـــــيث تـــــصدر الـــــوثـــــيقة املـــــطلوب 
اســـتخراجـــها مـــباشـــرة مـــن اإلدارة الـــقنصلية فـــي وزارة الـــخارجـــية واملـــغتربـــني دون املـــرور 
عـلى وسـطاء أو أي طـرف خـارجـي، وبـما يـضمن صـحة املـعلومـات املـذكـورة فـيها بـعيًدا عـن 


التزوير، كما تصدر الوثيقة بتاريخ حديث نسبيًا. 

الوثائق املمكن استخراجها وتصديقها من سورية عبر هذه الخدمة: 

-
وثائق األحوال املدنية بأنواعها. 
-
وثيقة السجل العدلي ) غير محكوم (.

 متطلبات الخدمة : 

-
صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
رسوم استخراج وثيقة من القطر ٥٠ يورو للوثيقة الواحدة يضاف اليها رسم تصديق -


بقيمة ٢٥ يورو.
-
طلب خطي من صاحب العالقة أو أحد ذويه حصرًا.

استخراج وتصديق 
الوثائق من سورية 




 
شروط وأحكام خدمة استخراج وثائق األحوال املدنية: 

 ال يمكن استخراج أي وثيقة أحوال مدنية ألي مواطن سوري مالم تكن بياناته -
مدخلة حاسوبيًا على قاعدة بيانات املديرية العامة للشؤون املدنية في سورية 


وبالتالي ال يمكن استخراج أي وثيقة ملولود تم تسجيله حديثًا في السفارة.
ال تتضمن الخدمة تصحيح املعلومات أو البيانات الواردة في حال كان هناك أخطاء -

من مصدر الوثيقة، السيما في ظل الضرر الذي تعرضت له الكثير من سجالت 

األحوال املدنية للمواطنني السوريني في عدد من املحافظات.

إن الحصول على نسخ أخرى أو وثائق متعددة، يتطلب تقديم طلبات متعددة -

وبرسوم متعددة.

بعد وصول الوثيقة األصلية عبر البريد من سورية، يجب تصديقها من السفارة -
برسم اضافي وقدره ٢٥ يورو علًما أن القسم القنصلي لن يقوم بتصديق سوى 


النسخ األصلية فقط بعد ورودها من سورية. 
بإمكانك بعد وصول الوثيقة األصلية ترجمتها من ترجمان محلف في فرنسا وبإمكان -

القسم القنصلي تصديق تلك الترجمة بعد تصديقها من وزارة الخارجية الفرنسية 

وختمها مع الوثيقة األصلية بخاتم مشترك.

 يمكن للقسم القنصلي ترجمة وثائق األحوال املدنية و تزويدك بنسخة مصدقة -

مقابل رسم ٢٥ يورو.

-
جميع رسوم الخدمة غير مستردة تحت أي ظرف وألي سبب كان.

استخراج وتصديق الوثائق من سورية 



بـاالضـافـة إلـى الـوثـائق واملسـتندات واملـعامـالت الـتي يـمكن لـلقسم الـقنصلي 
الـقيام بـها والـتي سـبق شـرحـها فـي الـفصول الـسابـقة مـن هـذا الـدلـيل، يـمكن 
لــلقسم الــقنصلي تــقديــم عــدد مــن الــوثــائق والــبيانــات والــتصاريــح املــختلفة 
الـتي قـد تـلزم املـغترب فـي بـلد االقـامـة، ويشـترط أن يـكون مـقدم الـطلب مـسجالً 
قـنصليا لـدى الـسفارة قـبل الـتقدم بـأي طـلب السـتخراج تـلك الـوثـائق. وسـنذكـر 

فيما يلي عدًدا من تلك الوثائق على سبيل املثال ال الحصر: 

تقوم السفارة بمنح بيان والدة باللغة الفرنسية بناء على معلومات جواز السفر, كما -
تقوم بمنح بيان زواج وبيان عائلي باللغة الفرنسية استناداً الى جوازت سفر 
املعنيني وابراز بطاقة أسرية سورية أو بيان عائلي سوري مصدق من وزارة 

الخارجية السورية. يمكنك التقدم إلى السفارة للحصول على هذه الوثيقة. 

وستحصل عليها بنفس اليوم، برسوم ٢٥ يورو. 

تقوم السفارة بمنح وثيقة عازب شريطة ابراز اخراج قيد مدني فردي حديث مدون -
عليه الوضعية العائلية مصدق من الخارجية السورية وصالحيته التتجاوز ثالثة 

أشهر و إبراز جواز السفر األصلي. يمكنك التقدم إلى السفارة للحصول على هذه 

الوثيقة، وستحصل عليها بنفس اليوم برسوم ٢٥ يورو.

ترجمة إجازة السوق السورية : عبارة عن وثيقة تحوي معلومات شهادة إجازة -
السوق الصادرة من سورية باللغة الفرنسية، يمكن الحصول على هذه الوثيقة من 

السفارة خالل يوم عمل واحد وبرسم ٢٥ يورو، شريطة ابراز إجازة السوق األصلية 

وجواز السفر األصلي.

وثائق وخدمات مختلفة 



رسوم املعامالت القنصلية: 

 حــــددت الــــرســــوم عــــلى األعــــمال الــــقنصلية وفق مــــرســــوم صــــادر عــــن الــــسيد رئــــيس
 الجمهورية العربية السورية وهي على الشكل التالي اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٣:

الرسم باليورونوع املعاملة

وثائق السفر

٧٥٠ يورورسوم جواز أو وثيقة سفر ( مستعجل )

٢٨٥ يورو رسوم جواز أو وثيقة سفر بنظام الدور ( ٢٢ يوم عمل )

٥٠ يوروغرامة تلف أو فقدان جواز  أو وثيقة سفر

٢٥ يوروتذكرة مرور للعودة إلى سورية

تصديق الوثائق - وثائق متنوعة

٢٥ يوروالتسجيل القنصلي

٢٥ يوروتصديق الوثائق أو ترجماتها ( لكل وثيقة رسم منفصل )

٢٥ يورووثائق ملن يهمه األمر

٥٠ يورواستصدار وتصديق الوثائق من سورية

٥٠ يوروسندات اإلقامة ملعامالت التجنيد بأنواعها

الوكاالت

٩٥ يوروانشاء وكالة عامة أو خاصة داخل السفارة - عزل وكالة

٥٠ يورواملصادقة على وكالة منظمة خارج السفارة

وثائق األحوال املدنية

٢٥ يورو وثائق االحوال املدنية بأنواعها

غرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد مرور 90 يوم 
وقبل مرور عام

٥٠ يورو

٩٥ يوروغرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد مرور عام

الفواتير والشهادات التجارية
٩٥ يورو الشهادة التجارية املتضمنة مبلغاً

٥٠ يورو الشهادة التجارية غير املتضمنة مبلغاً 

ما نسبته ١.٥ % من قيمة الفاتورة رسوم تصديق الفاتورة التجارية
( الحد األعلى ٤٦٧٥ يورو ـ الحد األدنى ٩٥ يورو )



 

 صدر هذا امللف ألول مرة بتاريخ

١-١-٢٠٢١  

 وهو يخضع للتطوير باستمرار فتأكد من اطالعك على النسخة األحدث
 من الدليل والتي تتوفر دائماً على موقع السفارة اإللكتروني

www.ambassadesyrie.fr

http://www.ambassadesyrie.fr

