
 اجلمهورية العربية السورية
 واملغرتبني وزارة اخلارجية

 سفارة اجلمهورية العربية السورية
 يف  ..............................

 /  / : الرقم

   التاريخ :     /     /     م
 /ابلتأجيل ابإلقامةخاصة /استمارة مكلف 

اسفففففم ا.م .......................... .... بففففف. ............................ ........................................... : املكلففففف  -
 حمل ورقم القيد .......................شعبة جتنيد ......................... .................  مواليد

القطر ...................  اإلقامة يفعنوان .......... ا.ي....................احل اإلقامةمقيم حالياً يف دولة ..................... عنوان  -
 ..........................للتبليغ  املوط. املختار

 ./ليس حبوزته دفرت خدمة العلمحاصل على دفرت خدمة العلم /غري حاصل على دفرت خدمة علم/ دفرت خدمة العلم مفقود -

 حاصل على مهلة سفر حاصل على مهلة سفر تنتهي بتاريخ ............/غري  -

 مؤجل ابإلقامة لألعوام .............../ غري مؤجل . -

 : الغرامات( إن وجدت -)الكفالةدفع ب الرغبة -

 املفففففففففففففففففففففدعو : القفففففففففففففففففففففا وي املففففففففففففففففففففففوي عنفففففففففففففففففففففه ابلفففففففففففففففففففففدفع: قريبه/و يلفففففففففففففففففففففه :عففففففففففففففففففففف. طريففففففففففففففففففففف  اإلدارة القن فففففففففففففففففففففلية داخفففففففففففففففففففففل القطفففففففففففففففففففففر  -1
 ابلدفع . ه  ................... لينوب عنهلتبليغتار املوط. املخ.............................................. 

 املفففففدعو : القفففففا وي املففففففوي عنفففففه ابلفففففدفع: قريبه/و يلفففففه: يف حمافظفففففة ).................(  القن فففففليكتففففف  املعففففف. طريففففف  داخفففففل القطفففففر  -2
 .ابلدفع . لينوب عنهه  ..................لتبليغاملوط. املختار .............................................. 

 :أو و يله القا ويت ريح املكل   -

مراجعفة البعةفة الدبلوماسفية يومفاً يف العفام املفي دل الواحفد و / 90ملدة تزيفد عف. /اإلقامة بلد ع.  أن ال أ قطعفففففبوعلى مسؤولييت الشخ ية أتعهد 
 اففففة إمتفففامي املفففدة القا و يفففة وإن  دففففع البفففدق النقفففدل عنفففد أن أو لتجديفففد معففف ر   15/3لغايفففة  1/1. السفففورية  فففل عفففام خففف ق الففففرتة الواقعفففة مففف

 صحيحة. واإلقامةفيها الواردة  واملعلومات الواثئ  املقدمة م. قبليالواردة أع ه و املعلومات 

 /وكيله القانوينة إهبام املكلفبصمتوقيع و                                                                                                    

                                                                                                                         التاريخ :                                                                                                                   

 
                                                                                       

 رئيس البعثة                                                                                                                                                         
 اخلامت والتوقيع                                                                                                                                       

 :  مالحظات
 م. وزارة اخلارجية للجمهورية العربية السورية أصوالً . االستمارةت دق ه ه  -

 .أو بيان القيد املدي م. واقع دفرت خدمة العلم إن وجد ويف حاق عدم وجوده تؤخ  م. اهلوية الشخ ية أو جواز السفرملعلومات اتؤخ   -

 . ويدون اتريخ تنظيم االستمارة م. قبلهأو و يله القا وي تؤخ  ب مة إهبام املكل   -

 القطرللمتقدم م. خارج  التأجيل ابإلقامةمنوذج استمارة 


