
 اجلمهورية العربية السورية
 واملغرتبني وزارة اخلارجية

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

 /  / : الرقم
   التاريخ :     /     /     م

 /لوحيدافعاا  إبخاصة /استمارة مكلف 
اسفففففم ا.م .......................... بففففف. ............................  ............................................... : املكلففففف  -

 حمل ورقم القيد .......................شعبة جتنيد ......................... .................  مواليد
القطر ...................  اإلقامة يفعنوان ...... ا.ي........................احل اإلقامةمقيم حالياً يف دولة ..................... عنوان  -

 عنوان إقامة أحد أقاربه داخل القطر. ..........................للتبليغ  املوط. املختار

 ./ليس حبوزته دفرت خدمة العلمحاصل على دفرت خدمة العلم /غري حاصل على دفرت خدمة علم/ دفرت خدمة العلم مفقود -
 ي. أو أحدمها /الذي يدعي الوحدانية له/ داخل أو خارج القطر .مكان إقامة الوالد -

 مطلق )يذكر اتريخ الوفاة أو الطالق إن وجد(.اة /متويف/والده بقيد احلي -

 ( .وأمساء وأعمار أوالده م. كل زوجة)يف حال زواجه يذكر عدد الزوجات واسم كل زوجة واتريخ زواجه منها  تزوج والده بغري والدته/مل يتزوج -

 مطلقة )يذكر اتريخ الوفاة أو الطالق إن وجد( .والدته بقيد احلياة/متوفاة/ -

 )يف حال زواجها يذكر عدد أزواجها واسم كل زوج واتريخ زواجها منه وأمساء وأعمار أوالدها م. كل زوج( . تزوجت والدته بغري والده/مل تتزوج -

ني يف السفف ل املففد  أو غففري مسفف لني أو مكتففومني حل ويف هففذه احلففال تففذكر سففواء مسفف ل) /ال يوجففد أخففوة مفف. والديففهللمكلفف  أخففوة مفف. والديففه -
 .مس ل أو غري مس ل أو مكتوم منهم( أمساؤهم وأعمارهم مع إيضاح م. هو

 سفبا  هفذا التصفحيح واتريفخيفذكر االسفم احلقيقفي للوالفد أو للوالفدة وأإخوتفه( نسفبة لوالدتفه أو لوالفده )تصحيح املكل  )أو أحد  يوجد/اليوجد -
 .والوالدة املصحح إليهما(ابلنسبة للوالد أو الوالدة املصحح منهما  والوالد  إن وجداوالوفاة أو الطالق الزواج 

 وعلى مسؤولييت الشخصية مبا يلي:أتعهد  تصريح املكل  أو وكيله القانو : -

ص يف حفال عفدم صفحتها حتت طائلفة املالحقفة القانونيفة أمفام القضفاء املخفتصحيحة  واملعلومات الواردة فيها م. قبليالواثئق املقدمة  كافة -1
 كوحيد.  وإلغاء اإلعفاء

 املعذرةلت ديد  15/3لغاية  1/1البعثة الدبلوماسية السورية ) يف حالة الوحيد املؤقت ( كل ثالث سنوات خالل الفرتة الواقعة م.  مراجعة -2
 قة العائلية .مصطحباً صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو البطا

 هذا يعترب مبثابة دعوة دائمة ال حاجة لتكرارها كل عام . إن تبليغي -3

مف. الدرجفة الثالثفة حل وذلفل خفالل مفدة شفهري. مف. والدة أ   ذويفهعف. طريفق أحفد  الت نيفدإبالغ البعثة أو مديرية الت نيد العامة أو شعبة  -4
 اإلعفالملكليهمفا إذا كفان وحيفداً لوالديفه ( حل ويف حفال عفدم  -وحيداً لوالدتفه لألم إذا كان  -) لأل  إذا كان وحيداً لوالده  للمكل ذكر 

 سيحال أمام القضاء املختص .

 /وكيله القانوينبصمة إهبام املكلفتوقيع و                                                                                                    
                                                                                                                         التاريخ :                                                                                                                   

                                                                                     

 رئيس البعثة                                                                                                                                                         
 اخلامت والتوقيع                                                                                                                                      

 :  مالحظات
 م. وزارة اخلارجية لل مهورية العربية السورية أصوالً . االستمارةتصدق هذه  -

 .أو بيان القيد املد  وجوده تؤخذ م. اهلوية الشخصية أو جواز السفرم. واقع دفرت خدمة العلم إن وجد ويف حال عدم املعلومات تؤخذ  -
 . ويدون اتريخ تنظيم االستمارة م. قبلهأو وكيله القانو  تؤخذ بصمة إهبام املكل   -

 للمتقدم م. خارج القطر لوحيداإعفاء  منوذج استمارة


