اجلمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية

الوثائق الشخصية

لجميع االستفسارات المتعلقة بالمعلومات الواردة في هذه
النشرة ،يرجى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها
في المحافظات.

في الجمهورية العربية السورية

للحصول على المساعدة القانونية بخصوص الوثائق
الشخصية أو معامالت األحوال المدنية ،يرجى مراجعة
مراكز الدعم القانوني أو االتصال بأحد الخطوط الساخنة
التابعة لشركاء المفوضية المُنفذين لمشروع المساعدة
القانونية الممول من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين ( )UNHCRفي سورية ،وكذلك المنظمات غير
الحكومية العاملة بحيادية في سورية:
•مركز الدعم القانوني (العيادة القانونية) التابع لألمانة
السورية للتنمية :دمشق :باب شرقي ،حي األرمن،
هاتف0114710722 :
•الهالل األحمر العربي السوري – مشروع الدعم
اإلنساني (قسم الخدمات القانونية) :دمشق :روضة،
شارع زهير بن أبي سلمى ،بناء  17قبو ،هاتف:
0113326911

جواز السفر السوري

الخطوط الساخنة:
الشريك

الخط الساخن

األمانة السورية للتنمية

0960005590
0951333927

الهالل األحمر العربي السوري

0950033116
0950033260

www.unhcr.org/sy

يرجى أخذ العلم بأن الغاية من المعلومات الواردة في
ً
دليال عاماً للمواطنين
هذه النشرة القانونية هي أن تكون
ً
بديال عن طلب
بما يخص جواز السفر ،وال تشكل
المشورة من موظفي إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها
في المحافظات حول أي تعديل قد يطرأ على اإلجراءات
المذكورة في هذه النشرة.

جواز السفر هو وثيقة السفر الرسمية
لمواطني الجمهورية العربية السورية التي تؤكد
هوية وجنسية حاملها/حاملتها .ويحق لكل
مواطن سوري الحصول على جواز سفر.

ما هي مدة صالحية جواز السفر؟

جواز السفر صالح عموما ً لمدة  6سنوات ،في حين أن
جوازات سفر المواطنين الذين بحقهم إجراءات أو المكلفين
بالخدمة العسكرية تكون صالحة لمدة سنتين وستة أشهر .أما
جوازات سفر القُصّر الذكور الذين تقل أعمارهم عن 17
عاماً ،فتكون صالحة حتى بلوغهم السابعة عشرة على أال
تتجاوز مدة سريانها  6سنوات وأال تقل عن سنة واحدة.
ما هي الخطوات والوثائق الالزمة حتى أتمكن
من الحصول على جواز السفر ألول مرة؟

يجب عليك تقديم الوثائق التالية إلى فرع الهجرة والجوازات
المختص إذا كنت مقيم داخل القطر أو إلى البعثة الدبلوماسية
السورية في البلد الذي تقيم فيه إذا كنت مقيم خارج القطر:
أ) البطاقة الشخصية (الهوية) أو إخراج قيد فردي مرفق مع
صورتك الشخصية مختوما ً بخاتم المختار في محل إقامتك.
ب) صورة شخصية عدد (.)2
ت) استمارة يمكنك الحصول عليها من فروع إدارة الهجرة
والجوازات أو من البعثات الدبلوماسية.
ث) إيصال دفع رسوم إصدار جواز السفر ،والرسوم هي
 12,700ليرة سورية لإلصدار ضمن نظام الدور (15 -7
يوماً) و 30,800ليرة سورية لإلصدارالمستعجل ( 24ساعة)
باإلضافة إلى رسوم مصرفية وتأمين العودة والطوابع.
في حال صدور الجواز عن إحدى البعثات الدبلوماسية
السورية في الخارج ،فالرسوم هي  300دوالر أمريكي
لإلصدار ضمن نظام الدور ( 21 - 10يوم عمل) و800

دوالر أمريكي لإلصدار المستعجل ( 3أيام عمل) ،باإلضافة
إلى رسم التسجيل القنصلي العادي في البعثة السورية ،في
حال لم يسبق لك التسجيل هناك.

وثائق إضافية:
أ) يطلب من الموظفين/الموظفات :إما موافقة من اإلدارة
المعنية التي يعمل لديها ،أو وثيقة تثبت االستقالة من سجل
العاملين األساسي.
ب) بالنسبة للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  17و  42سنة
يُطلب منهم موافقة شعبة التجنيد.
ج) حضور ولي األمر لألطفال ،وفي حال عدم وجود الولي
ُتطلب وصاية شرعية من القاضي الشرعي.
د) بالنسبة للجواز المنجز من قبل الغير وصاحب/ة الجواز
موجود خارج القطر :يتم منحهم جوازات سفر إما عن طريق
أحد األقارب بموجب إخراجات قيد عائلية تثبت صلة القرابة
أو بموجب وكاالت مصدقة أصوالً من البعثات الدبلوماسية
السورية المعتمدة خارج القطر ومصدقة من الخارجية
السورية واألحوال المدنية في حال عدم وجود صلة قرابة.
ه) بالنسبة إلى الطلبات المقدمة للبعثات السورية في الخارج:
شهادة الوالدة والبطاقة األسرية (دفتر العائلة) لصاحب/ة
العالقة في حال كان متزوجا ً أو لديه أطفال.
كيف يمكن تجديد جواز السفر؟

الوثائق والثبوتيات والرسوم واإلجراءات الالزمة للحصول
على جواز السفر للمرة األولى وبغض النظر عن الجواز
المنتهية صالحيته.
ماذا يتوجب علي فعله إذا فقدت جواز سفري
داخل سورية؟

عليك مراجعة إدارة الهجرة أو فروعها في المحافظات
إلحالتك إلى قسم الشرطة المختص لتنظيم ضبط الفقدان
ليتم إذاعة البحث عن الجواز منعا ً الستعماله من قبل الغير،
وبعد ذلك يمكنك الحصول على جواز سفر بدل عن فاقد بعد
استيفاء غرامة ومقدارها خمس وعشرون ألف ليرة سورية
ً
إضافة إلى رسوم اإلصدار والطوابع.
( 25,000ل.س)

ماذا يتوجب علي فعله إذا فقدت جواز سفري
خارج سورية؟

يتعين عليك تتظيم ضبط شرطة لدى السلطات المختصة
والتوجه إلى البعثة الدبلوماسية السورية في البلد الذي فُقد
فيه جواز السفر للحصول على جواز سفر بدل عن فاقد بعد
استيفاء غرامة ومقدارها خمسون دوالر أمريكي أو الحصول
على تذكرة مرور للعودة إلى القطر في حال رغبتك بذلك،
وذلك بعد استيفاء الرسوم الواجبة (جواز أو تذكرة حسب
الحال) .ويمكن الحصول على جواز سفر بدل عن فاقد من
داخل القطر بيد أحد األقارب بعد إبراز ما يثبت صلة القربى
أو بيد أحد المعارف بموجب وكالة خارجية مُصدّقة بعد إبراز
ضبط فقدان الجواز خارج القطر واستيفاء الرسوم الواجبة.
كيف يمكنني الحصول على جواز سفر بدل عن
تالف؟

يجب تقديم طلب الستبدال الجواز التالف مرفقا ً بالوثائق
والثبوتيات نفسها المطلوبة للحصول على جواز سفر للمرة
األولى ،باإلضافة إلى جواز السفر التالف وذلك إلى فرع
الهجرة والجوازات الذي أصدر الجواز أو البعثة الدبلوماسية
إذا كنت مقيم خارج القطر.
ماذا يتوجب علي أن أفعل إذا امتألت صفحات
جواز السفر بالكامل في حين أنه ال يزال غير
منتهي الصالحية؟

يمكن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد مرفقا ً
بالوثائق والثبوتيات المطلوبة نفسها للحصول على جواز سفر
للمرة األولى ،وفي حال كانت مدة صالحية جواز السفر
ً
إضافة لما سبق الحصول
المتبقية أقل من سنة واحدة ،فيتعين
على موافقة رئيس فرع الهجرة والجوازات المختص .أما إذا
كانت المدة المتبقية من صالحية جواز السفر أكثر من سنة،
فيتعين الحصول على موافقة مدير إدارة الهجرة والجوازات.
وإذا كان جواز السفر الممتلئ يتضمن تأشيرات صالحة
يحتاجها حامل جواز السفر ،فيتم ختمه بكلمة ملغى (باللغتين
اإلنجليزية والعربية) ،وتثبيته إلى الجواز الجديد ويبقى مع
حامل الجواز.

