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2مقدمة

مقدمة

ماذا نقدم؟
 1961 الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقيتي  ألحكام   

ً
وفقا السفارة  تعمل 

 للقوانين واألنظمة الصادرة عن سلطات الجمهورية 
ً
والقنصلية 1963 ووفقا

العربية السورية، وعلى رأسها وزارة الخارجية والمغتربين.
المواطنين  مصالح  برعاية  السفارة  في  القنصلي  القسم  يقوم  وبالتالي، 

 لتلك القوانين واألنظمة.
ً
السوريين وتقديم الخدمات القنصلية لهم وفقا

سفارة  تقدمها  التي  القنصلية  بالخدمات  التعريف  إلى  الدليل  هذا  يهدف 
الجمهورية العربية السورية في كوااللمبور للمواطنين والمغتربين ويقدم 
 لما يمكن للقسم القنصلي من تقديمه من الخدمات المتعلقة 

ً
 مبسطا

ً
شرحا

بوثائق السفر، األحوال المدنية، الوكاالت، تصديق الوثائق، وغيرها من الخدمات 
القنصلية التي يحتاجها المغترب.

حول السفارة:
 2001 عــام  في  ماليزيا  في  السورية  العربية  الجمهورية  سفارة  تأسست 
العالقات  وتنمية  ماليزيا  لدى  السورية  العربية  الجمهورية  بتمثيل  وتعنى 
مصالح  برعاية  تعنى  كما  البلدين،  بين  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

السوريين المقيمين في كّل من تايالند، بروناي، سنغافورة، والفلبين. 
تقع السفارة في حي U-Thant وسط العاصمة كوااللمبور، ويمكنك الوصول 

إليها مباشرة عبر النقر على الخريطة التفاعلية التالية:

https://g.page/Syrianembassy?share


قبل زيارة السفارة

قبل زيارة السفارة

الخاصة  المعاملة  اجــراء  متطلبات  لمعرفة  وعناية  بدقة  الدليل  هذا  على  1:اطلع 
 االطالع على موقع السفارة وصفحاتها على مواقع التواصل 

ً
بك، قد يفيدك أيضا

االجتماعي. 
2:احرص على احضار كافة الثبوتيات والوثائق والصور المطلوبة منك دون أي نقص 

وأن تكون مستوفية للشروط التي يحددها القسم القنصلي.
3: قم بتحميل وتعبئة االستمارات المطلوبة منك قبل حضورك إلى السفارة بدقة 
أن   

ً
علما بحدوثها،  غير مرغوب  اإلمالئية في مشاكل  األخطاء  تتسبب  قد  وعناية، 

جميع االستمارات متوفرة على الرابط التالي. 
أخرى  دول  من  أو  البعيدة  الواليات  من  كوااللمبور  إلى   

ً
قادما كنت  حال  في   :4

 لتحديد متطلباتك والتحقق من 
ً
إلجراء معاملة لدى السفارة، ُيفضل االتصال بنا أوال

عدم وجود نقص في وثائقك. 
5: خذ بعين االعتبار أن رسوم المعامالت لدى القسم القنصلي هي بعملة الدوالر 

 وبالتالي ُينصح باحتساب رسوم معامالتك واحضارها معك لدى حضورك. 
ً
حصرا

قبل زيارتك للسفارة3

العربية  الجمهورية  زيــارة سفارة  تحتاج    ال 
موعد  حجز  إلــى  كوااللمبور  في  السورية 
مسبق أو أي إجراءات مسبقة عبر االنترنت.

ــراء  وإجـ القنصلي  الــقــســم  ــارة  ــ زي بــإمــكــانــك 
 - معاملتك واستالمها - في أغلب الحاالت 
بنفس اليوم، أو ضمن المدد المحددة لكل 

معاملة.
ومع ذلك، إليك بعض النصائح البسيطة التي تجعل من إنجاز معاملتك تتم بشكل 

أسرع وأكثر سالسة: 

http://www.sekl.gov.sy/Home/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.sekl.gov.sy/Home/Contact


في السفارة

في السفارة: 
1:احرص على دقة ووضوح المعلومات التي تقدمها للقسم القنصلي، واحرص 

على عدم اخفاء أي واقعة /معلومة عن الموظف المختص. 
بدقة وعناية على  السفارة  طلب منك في 

ُ
ت اضافية  بيانات  أي  بتدوين  2: قم 

االستمارات المخصصة لمعاملتك.

4في السفارة

القنصلي  القسم  ينصح 
بــتــصــويــر جـــــواز ســفــرك 
مع   ،

ً
حــصــرا السكانر  عبر 

كــل  ــون  ــكـ تـ أن  مــــراعــــاة 
4 صــفــحــات عــلــى ورقـــة 
وكـــذلـــك  واحــــــــــدة،   A4
للهوية  بالنسبة  األمـــر 
خدمة  ودفتر  الشخصية 

العلم.



التسجيل القنصلي5

التسجيل القنصلي

التسجيل القنصلي

أن  يــزور ماليزيا  يحق ألي مواطن ســوري 
 
ً
يقوم بتسجيل نفسه أو أفراد عائلته قنصليا

لدى السفارة، وهي خطوة ضرورية إلجراء 
أي معاملة قنصلية  أو استخراج اي وثيقة 
من السفارة ) معاملة تجنيد - وكالة - جواز 

سفر.. الخ( كما يفيد في سهولة التواصل مع السفارة في حاالت الضرورة، وفي 
تسريع االجراءات واختصار الوقت التمام المعامالت لدى القسم القنصلي. 

الوثائق المطلوبة للتسجيل القنصلي:
1: جواز السفر األصلي + صورة عنه.

2:البطاقة الشخصية أو صورة عنها، أو بيان قيد مدني فردي ٌمصدق.
3: صورة شخصية عدد /2/ . 

4: استمارة التسجيل القنصلي  يمكن الحصول عليها من الرابط التالي.
5: رسوم التسجيل القنصلي: 25 دوالر في حال التسجيل بعد مرور3 اشهر. 

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

جواز سفرك بخاتم التسجيل القنصلي على الصفحة رقم /5/.

مالحظات: 
1: يتم التسجيل القنصلي  لمرة واحدة فقط مدى الحياة ، ال حاجة لتجديد التسجيل 

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

معلوماتك  من  أي  لتغيير  وقت  أي  في  القنصلي  القسم  مراجعة  يمكنك   :2
الشخصية  المسجلة لدى السفارة مجانا. 

http://www.sekl.gov.sy/Home/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9


3: ال يوجد غرامات على التأخر في اجراء معاملة التسجيل القنصلي، ولكن تنصح 
السفارة بإجراء المعاملة ولو بمجرد وصولك على ماليزيا. 

 لدى السفارة وقمت بتغيير جواز سفرك، سيقوم 
ً
 قنصليا

ً
4: في حال كنت مسجال

القسم القنصلي في السفارة بنقل خاتم التسجيل القنصلي إلى جواز سفرك 
 وبنفس الرقم والتاريخ. 

ً
الجديد مجانا

5: ستحتاج إلى التسجيل القنصلي إلجراء أي معاملة لدى السفارة، حتى لو كنت 
 لدى أي سفارة أو قنصلية سورية أخرى. 

ً
 قنصليا

ً
مسجال

، وذلك 
ً
لديها قنصليا السوريين  بتسجيل غير  السفارة  أن تقوم  الممكن  6: من 

في حالة قيام األجنبي بتنظيم وكالة لدى السفارة، وفي هذه الحالة ال يتم 
ختم جوازات سفر غير السوريين بخاتم التسجيل القنصلي.

التسجيل القنصلي

6التسجيل القنصلي

إلى  يحتاج  ال  السفارة  في  الجدد  المواليد  تسجيل  فإن  المبدأ  حيث  من 
، بل يكتفى بتسجيل األب فقط. 

ً
تسجيلهم قنصليا

أّما في حال الرغبة باستصدار جوازات سفر لألطفال  أو إجراء أي معاملة 
بإسم الطفل، فالتسجيل القنصلي للطفل مطلوب في هذه الحالة. 

سؤال شائع:
 لدى السفارة ؟  

ً
في حال والدة طفل جديد لي، هل يجب علي تسجيله قنصليا

بة
جا

اإل



حوازات السفر

السورية  العربية  الجمهورية  سلطات  تمنح 
جوازات السفر لمواطنيها دون تمييز بينهم 
وال يوجد  - من حيث المبدأ - حظر على منح 
السفر ألي مــواطــن ســـوري داخــل  ــوازات  جــ

سورية أو خارجها.  

ويــمــكــن اصـــــدار جــــواز الــســفــر مـــن أّي من 
الــســفــارات والــقــنــصــلــيــات الــعــامــة الــســوريــة 

الهجرة والجوازات بدمشق  إدارة  السفر من  العالم، كما يمكن إصدار جواز  حول 
أمامها   

ً
شخصيا المواطن  مثول  حال  في  السورية  المحافظات  في  فروعها  أو 

ولجواز السفر الصادر من السفارة نفس القوة والحجية أمام السلطات األجنبية. 

ويمكن لجواز السفر أن يصدر من السفارة بالدور العادي، وستستغرق المعاملة 
، أو عبر الدور المستعجل، حيث يستغرق صدور جواز السفر من 

ً
من 30 إلى 45 يوما
4 إلى 7 ايام عمل.

وتمر عملية استصدار جواز السفر الجديد من السفارة بمرحلتين: 

 طلب الموافقة على منح الجواز: 
ً
أوال

التقدم إلى السفارة بشكل شخصي بطلب للموافقة على منح جواز  وتتم عبر 
الحالي وصور  احضار جوازك  إلى  المرحلة  سفر جديد، وستحتاج فقط في هذه 
عنه )أول 4 صفحات على نفس الورقة( باإلضافة إلى صور الهوية الشخصية أو 

اخراج قيد مصدق وحديث االصدار.

وبالنسبة للذكور ممن أدو الخدمة اإللزامية، أو قاموا بدفع البدل النقدي أو تم 
اعفاؤهم من الخدمة اإللزامية لسبب ما، فُيطلب منهم احضار ما يثبت وضعهم 
التجنيدي ) بيان تأدية خدمة مصدق - بيان وضع مصدق - أصل دفتر خدمة العلم( 
ويمكن - في حال عدم وجود دفتر خدمة العلم، التقدم بطلب الموافقة لدى 

أّي من فروع ادارة الهجرة والجوازات في سورية، ليتم ارسالها الى السفارة. 

جوازات ووثائق السفر

جوازات السفر7



جوازات السفر

 : تعبئة استمارة الطلب ودفع الرسوم: 
ً
ثانيا

ايام سيظهر اسمك على   7 تتراوح من 4 –  الموافقة بمدة  بعد تقديم طلب 
القسم  مراجعة  يمكنك  حينها  المعامالت  نتائج  من  اإللكتروني  التحقق  منصة 
 معك استمارة جواز السفر بعد تعبئتها بدقة، وجواز سفرك 

ً
القنصلي  مصطحبا

القديم+ 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ولباس غامق + رسوم الجواز. 

بإمكانك  القنصلي،  للقسم  والرسوم  القديم  وجــوازك  االستمارة  تسليم  بعد 
استالم جواز سفرك الجديد عندما تتم طباعته.

جواز السفر المستعجل:

 بناًء على طلبك، بإمكان السفارة استصدار جواز سفر جديد لك بصفة مستعجل 
وبنفس الخطوات والشروط التي سبق ذكرها أعاله، ولكن خالل مدة اجمالية لن 

تزيد عن 7 أيام عمل فقط. 

رسوم الجواز: 

ـ تبلغ رسوم الحصول على جواز سفر بالدور العادي 300 دوالر .

ـ تبلغ رسوم الحصول على جواز سفر بالدور المستعجل 800 دوالر .

نصائح عامة: 
1: احرص على اصطحاب صور شخصية حديثة إلنجاز معاملة جواز السفر، لن يقبل 
القسم القنصلي اجراء معاملة جواز السفر بصور قديمة، أو الصور المستخدمة 

في جواز سفرك السابق. 

2: بإمكانك إجراء معاملة جواز السفر في أي وقت من السنة، ولكن احرص على 
الجامعة  في  تسجيلك   / سفرك  من  كافية  مدة  قبل  المعاملة  بإجراء  القيام 

وذلك حتى تحصل على الجواز الجديد في الوقت المناسب. 

3: تحتفظ السفارة بحق سحب جواز سفرك الحالي أو القديم في حال تبين أنه 
مزور، أو صادر من مؤسسات غير شرعية وغير مخولة بإصدار الوثائق للسوريين. 

8جوازات السفر

http://inquiry.sekl.gov.sy/


جوازات السفر

معلومات عامة حول انجاز معاملة جواز السفر: 
أو قنصلية سورية حول  أمــام أي سفارة  المثول  1: يمكن ألي مواطن ســوري 

العالم للقيام بإجراءات جواز السفر بغض النظر عن مكان اقامته الدائمة. 
 في دولة ال يوجد فيها سفارة أو قنصلية سورية بإمكان 

ً
2: في حال كنت مقيما

أحد اقاربك من الدرجة األولى القيام بمعاملة جواز السفر نيابة عنك )األخ - األب 
 أمام السفارة ألخذ التوقيع والبصمة 

ً
- االبن - العم.. الخ( شريطة أن يمثل شخصيا

ّصر وناقصي األهلية(.
ُ

نيابة عنك ) ال ينطبق على الق
 القيام بإي اجراء 

ً
 على مصداقية جواز السفر، ال تقبل السفارة مطلقا

ً
3: حفاظا

متعلق بمعاملة جواز سفرك عبر صديق / زميل، أو بموجب وكالة. 
4: في حال تلف جواز سفرك الحالي - ألي سبب كان - يمكن للسفارة اصدار جواز 
سفر بديل لك بنفس الشروط واإلجــراءات التي سبق ذكرها أعــاله، مع استيفاء 

غرامة مقدارها /45/ يورو. 
5: اما في حال فقدان الجواز، فستطلب السفارة - باإلضافة إلى الوثائق السابقة   
ابراز ضبط شرطة مصدق من الخارجية الماليزية ومترجم إلى اللغة العربية + اعالن 
أنه في حالة فقدان جواز   

ً
في صحيفة محلية يفيد بفقدان جواز سفرك، علما

سفرك، لن تتمكن من الحصول على جواز سفر جديد إال بصالحية سنتين ونصف 
فقط، وبعد استيفاء غرامة الفقدان ومقدارها 50 دوالر.

6: لدى تقّدمك للسفارة بطلب للحصول على جواز سفر جديد، احرص على تطابق 
 - وجد  إن   - القديم  جواز سفرك  اسمك مع  وتهجئة  كتابة  معلوماتك وطريقة 
، فاطلب ذلك من الموظف 

ً
وفي حال الرغبة بتغيير تهجئة االسم أو النسبة امالئيا
المختص بشكل خطي مع بيان األسباب الموجبة لذلك. 

7: ال يمكن تسليم الجواز الجديد الُمنجز الى صاحب العالقة إال بعد تسليم الجواز 
القديم للسفارة. 

جوازات السفر9
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جوازات السفر

األسئلة الشائعة حول جوازات السفر:

1: السفارة هي من ستقرر مدة صالحية جواز سفري الجديد: 
     خطأ، السفارة تقوم بطلب الموافقة من إدارة الهجرة والجوازات على اصدار 

جواز سفرك، وهي من تقرر مدة صالحية جوازك الجديد وليس السفارة. 
2: عند اتمامي لمعاملة جواز السفر، سأحصل على جواز سفر جديد برقم جديد !

    صحيح، سوف تحصل على جواز سفر مختلف برقم مختلف.
 أكثر، سأحصل على جواز سفر جديد بمدة أطول: 

ً
3:إذا دفعت رسوما

    خطأ، ال عالقة لرسوم جواز السفر بمدة سريانه، رسوم الجواز تختلف فقط 
العادي  الــدور  عبر  أو  مستعجل،  بشكل  الجواز  على  بالحصول  رغبتك  حال  في 

وهذا ما ستقرره أنت فقط. 
4:يمكن ألقاربي إجراء معاملة جواز السفر من أجلي.

    صحيح، حيث يمكن لـ)األب - األم - الشقيق - الزوج - العم..الخ( القيام بالمعاملة 
في حال وجودك خارج ماليزيا، إال أن اجراء معاملة جواز السفر لألطفال القّصر 

( يتطلب موافقة األب الخطية. 
ً
)تحت 18 عاما

5: أنا مؤّد للحدمة اإللزامية ولكنني تركت دفتر خدمة العلم في سورية، وبالتالي 
لن أتمكن من الحصول على جواز سفر جديد من السفارة.

 للبدل النقدي، بإمكان 
ً
 خدمة العلم أو دافعا

ً
    خطأ، فقط في حال كنت مؤديا

أحد ذويك في سورية ابرازه امام فرع الهجرة والجوازات في محافظتك لطلب 
الموافقة، وسيتم إعالم السفارة بمضمونها ليتم اصدار جواز سفر جديد لك.

تذاكر المرور للعودة: 
تذكرة المرور للعودة هي وثيقة تمنحها السفارة بهدف السماح لحاملها بالسفر 
بعد  ُمقابل رسم وقدره 25 دوالر   

ً
للمسجلين قنصليا منح 

ُ
وت إلى سورية فقط، 

ابراز اي وثيقة اثبات شخصية سورية وصورتين شخصيتين، وتمنح السفارة هذه 
 من صدورها. 

ً
الوثيقة لمرة واحدة فقط، على أن يتم استعمالها خالل 30 يوما

10جوازات السفر



 من وثائق ومعامالت األحوال المدنية التي يمكن 
ً
سنشرح في هذا القسم عددا

للقسم القنصلي في السفارة القيام بها وهي:

- واقعات الزواج:
ً
أوال

يقوم القسم القنصلي بتسجيل واقعة الزواج للمواطنين السوريين ومن في 
 
ً
حكمهم الحاصلة في ماليزيا أو في الدول التي يغطيها عمل السفارة، علما

 ما تمتنع عن اجراء عقود الزواج لديها في 
ً
المحاكم الشرعية في ماليزيا غالبا

حال عدم وجود اقامة دائمة ومشروعة في ماليزيا. 
الوثائق المطلوبة لتسجيل زواج السوريين لدى السفارة: 

 لدى الدوائر المختصة في الدولة المقيم فيها، مع 
ً
1: عقد زواج مبرم أصوال

ترجمته إلى اللغة العربية وتصديقه مع الترجمة من وزارة خارجية تلك الدولة 
مع وجود ختم مشترك بين النسخة األصلية والترجمة. 

2: بيان قيد مدني فردي حديث ومصدق لكال الطرفين. 
3: جوازات السفر لكال الطرفين. 

معامالت األحوال المدنية - الزواج

من  المدنية  األحـــوال  معامالت  تعتبر 
المغترب  يحتاجها  الــتــي  المعامالت  أهــم 
خارج سورية، ويمكن للسفارة القيام بعدد 
مــن مــهــام أمـــانـــات الــســجــل الــمــدنــي في 
المحافظات، حيث يقتصر دور السفارة على 
تدوين بيانات واقعات األحوال المدنية من 

زواج ووالدة وطالق .. الخ وارسالها الى المديرية العامة لألحوال المدنية في 
 .

ً
 لديها أصوال

ً
سورية ليتم تسجيل وتثبيت البيانات حاسوبيا

ــالت األحـــــــوال ــامــ ــعــ ــ  ُم
المدنية
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رسوم تسجيل الزواج: 25 دوالر. 
وفي حال التأخر بتسجيل واقعة الزواج لدى السفارة ألكثر من 3 أشهر، ستفرض 

غرامة مقدارها 50 دوالر. 
بعد اتمام المعاملة، يقوم القسم القنصلي بإحالة بيانات الزواج إلى وزارة 
الداخلية  في سورية )الشؤون المدنية( وتمنح صاحب العالقة نسخة مصدقة  

من بيان الزواج. 

زواج السوريين من أجانب خارج سورية: 
 على أحكام القوانين واألنظمة النافذة في سورية، ال يمكن تسجيل زواج 

ً
بناءا

السوريين األجانب “غير العرب” إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة 
الداخلية، وتلك الموافقة هي عملية منفصلة عن تسجيل وتثبيت الزواج لدى 

المديرية العامة لألحوال المدنية في سورية. 

التي  الوثائق  على  الُمصادقة  على  الحالة  هذه  في  السفارة  دور  ويقتصر 
سيحتاجها الطرفان في استصدار موافقة وزارة الداخلية في سورية وهي: 

تقوم  وثيقة  أي  أو  األصلي  البلد  من  والدة  شهادة  أو  مدني  قيد  بيان   :1
مقامهما، مصدقة من سفارة ذلك البلد ومن الخارجية الماليزية، مع ترجمة 

مصدقة الى اللغة العربية. 
اللغة  إلى  مترجمة  األجنبي،  للطرف  اســالم  اشهار  أو  ديانة  اثبات  وثيقة   :2

العربية ومصدقة من الخارجية الماليزية. 

معامالت األحوال المدنية - الزواج
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ثانيا- واقعات الطالق:
الدول  في  أو  ماليزيا،  في  المختصة  المحاكم  في  الطالق  معامالت  تجرى 
التي يتبع لها عمل البعثة، ويقتصر دور القسم القنصلي على تسجيل واقعة 
في  المدنية  لالحوال  العامة  المديرية  إلى  الواقعة  بيانات  وارســال  الطالق 

سورية، ويمنح نسخة من بيان الطالق لصاحب العالقة. 
رسوم تسجيل الطالق: 25 دوالر.

رسوم التأخر في تسجيل واقعة الطالق ألكثر من 3 أشهر : 50 دوالر.

3: جواز السفر األصلي للطرف األجنبي + صورة عنه. 
 لدى سلطات بلد الطرف األجنبي فيجب 

ً
4: في حال وجود عقد زواج مثبت سابقا

ابرازه مع ترجمة مصدقة له إلى اللغة العربية أمام السفارة. 
5: وثيقة مصدقة ومترجمة تثبت الخلو من األمراض السارية للطرف الألجنبي 

على أن ال يمض على استخراجها أكثر من ثالثة أشهر. 

بعد قيام القسم القنصلي بالمصادقة على الوثائق المذكورة أعاله، بإمكانك 
الخاصة  الوثائق  مع  سورية  في  ذويــك   / محاميك  الــى  وإرسالها  ترجمتها 
 أن 

ً
بالطرف السوري الستكمال اجراءات الموافقة ومن ثم تسجيل الزواج، علما

  في عملية تسجيل وتثبيت زواج الطرف غير السوري 
ً
السفارة ال تتدخل مطلقا

لدى السلطات المختصة في بالده، ويقتصر دور السفارة على الُمصادقة على 
الوثائق التي قد تلزم في هذه الحالة فقط. 

كما لن تمنح السفارة وثيقة “ال مانع من الــزواج” في حال الرغبة من الزواج 
بأجنبي/ة “غير عربي” إال بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية في سورية.

معامالت األحوال المدنية - زواج األجانب - الطالق معامالت األحوال المدنية - الزواج16

األحوال المدنية13

معامالت األحوال المدنية - الزواج



- واقعات الوالدة:
ً
ثالثا

 إلتمام تسجيلهم 
ً
يقوم القسم القنصلي بتسجيل المواليد الجدد لديه تمهيدا

:
ً
في القيود السورية، وُيطلب من والد المولود الحضور إلى السفارة مصطحبا

- شهادة الميالد األصلية مترجمة إلى اللغة العربية، مع ختم الشهادة األصلية 
 من الخارجية الماليزية.

ً
والترجمة بخاتم الترجمان المشترك وتصديقهما معا

- تعبئة استمارة شهادة الوالدة المتوفرة على الرابط التالي 
- بيان عائلي أو نسخة أصلية من بيان زواج صادر من األحوال المدنية في سورية 

على أن يكون حديث االستخراج ومصدق من الخارجية في سورية
- صورة عن البطاقة الشخصية للوالدين )الهوية(.

- صورة عن جوازات سفر كال الوالدين.
ـ توقيع شاهدين اثنين أمام الموظف المختص في السفارة. 

- الرسوم : 25 دوالر. 
مالحظة هامة: 

فرض غرامة مقدارها 50 
ُ
، ست

ً
في حال التأخر بتسجيل المولود ألكثر من 90 يوما

دوالر، وفي حال التأخر ألكثر من سنة، ستصبح الغرامة 100 دوالر. 

- واقعات الوفاة:
ً
رابعا

ويطلب  ماليزيا،  في  الحاصلة  الوفاة  واقعات  تسجيل  القنصلي  للقسم  يمكن 
المدنية  االحــوال  الصادرة من مصلحة  الوفاة  ابراز شهادة  المتوفى  من ذوي 
، كما ُيطلب من ذوي 

ً
الماليزية مع ترجمتها إلى اللغة العربية ومصدقة اصوال
المتوفى تسليم جواز سفره وهويته الشخصية للسفارة. 

يوم القسم القنصلي بإعداد بيان الوفاة وارسال نسخة منه إلى سورية لتسجيل 
 أنه في حال التأخر بتسجيل واقعة 

ً
 برسوم 25 دوالر،  علما

ً
واقعة الوفاة أصوال

المتوفى غرامة  ، ستفرض على ذوي 
ً
يوما السفارة ألكثر من 60  لدى  الوفاة 

مقدارها 50 دوالر. 

معامالت األحوال المدنية - واقعات الوالدة
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- معلومات عامة حول ُمعامالت األحوال المدنية:
ً
خامسا

1: يقوم القسم القنصلي بإنجاز جميع معامالت األحوال المدنية، باستثناء  اصدار 
البطاقات الشخصية ) الهوية ( ودفاتر العائلة، حيث يتطلب الحصول على هذه 

  .
ً
الوثائق اجراء المعاملة في سورية حصرا

 
ً
2: ال يمكن تسجيل المواليد الجدد لدى السفارة مالم يكن زواج الوالدين مسجال

لدى  تسجيله  قبل، فيجب   من 
ً
الــزواج مسجال يكن  لم  حــال  وفــي  في سورية، 

 المعاملة يجب أن يقوم بها الزوج دائما.
ً
السفارة ومن ثم تسجيل المولود، علما

3:يمكن بعد تسجيل المولود 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 المولود قبل مرور سنة على والدته كحد أقصى.

4:يحظر تسجيل المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعين، مثال: ) محمد 
القسم  القسم  ( وسيطلب  الــخ   .. الكفل  ذو  أحمد   - الله  أســد  - فهد  الله  عبد 
القنصلي تعديل وثيقة تسجيل الوالدة الماليزية ليصبح االسم مكون من مقطع 

واحد فقط أو اثنين كحد أقصى. 
بإمكانك  عليه،  الجديد  اضافة مولودك  وأردت  عائلة  لدفتر  حيازتك  حال  5: في 
االختيار بين تدوين بياناته على الدفتر من قبل الموظف المختص في السفارة 

)ولكن بدون تدوين الرقم الوطني( أو االنتظار لحين تسجيل بيانات مولودك لدى 
المديرية العامة لالحوال المدنية في سورية، وحينئذ يمكن تدوين بيانات طفلك 

على دفتر العائلة مع الرقم الوطني. 
الواقعة  المدنية  األحــوال  السفارة بتسجيل واقعات  المبدأ، تقوم  6: من حيث 
يمكن  ولكن  تــايــوان( فقط   - بروناي   - الفلبين   - تايالند   - ماليزيا   ( كل من  في 
أخــرى، وذلــك في حاالت  اذا حدثت في دول  المدنية  تسجيل واقعات األحــوال 

خاصة ووفق شروط معينة.

األحوال المدنية - نصائح ومعلومات عامة األحوال المدنية - معلومات عامة18
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األحوال المدنية - نصائح ومعلومات 
عامة

- نصائح عامة فيما يتعلق بمعامالت األحوال المدنية:
ً
سادسا

1: احرص على استصدار كافة الوثائق والثبوتيات المتعلقة بمولودك الجديد وتسجيل 
 للغرامات وحاالت الطوارئ - ال سمح 

ً
با

ّ
والدته لدى السفارة في أقرب وقت ُمتاح، تجن

 الستصدار جواز سفر أو تذكرة مرور لطفلك. 
ً
الله - السيما في حال احتجت الحقا

 إلحضار المولود عند تسجيل والدته في السفارة، وال ُيشترط حضور 
ً
2:الداعي مطلقا

، وُيكتفى فقط بإحضار المولود ألخذ بصمته على استمارة جواز السفر.
ً
والدته أيضا

3:تنصح السفارة باالطالع على دليل األحوال المدنية الصادر عن وزارة الداخلية، حيث 
يحتوي على معلومات ال يسع المواطن السوري جهلها بأي حال مهما كان محل 

اقامته، ويشرح بالتفصيل ماهية وثائق األحوال المدنية في سورية. 

سيتعذر  الطفل،  والدة  على  ميالدية  سنة  مــن  أكثر  مــرور  حــال  فــي   
على السفارة استصدار جواز سفر جديد له، ويتوجب على ذوي الطفل 

استكمال تسجيل المولود في سورية واستصدار إخراج قيد مدني له
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الصادرة من سورية والمراد استخدامها في  الوثائق  تصديق 
ماليزيا: 

1: يجب أن تكون الوثيقة المراد استخدامها مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين 

التعرف على متطلبات تصديق  أو من أّي من مكاتبها في المحافظات، ويمكنك 

الوثائق من وزارة الخارجية والمغتربين عبر تحميل دليل المواطن لخدمات التصديق 

القنصلي. 

األحوال  وثائق  السيما   ،
ً
نسبيا حديثة  تصديقها  الُمراد  الوثيقة  تكون  بأن  ينصح   :2

المدنية.، ويحق للقسم القنصلي رفض تصديق وثيقتك في حال كانت تاريخ صدورها 

، أو ألي سبب مبرر آخر وفق تقدير المكلف بالشؤون القنصلية.
ً
قديما

تصديق الوثائق

ــارة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة  ــفـ تـــقـــوم سـ
مختلف  بتصديق  كوااللمبور  في  السورية 
والُمراد  سورية  من  الصادرة  الوثائق  أنــواع 
الصادرة  والوثائق  ماليزيا،  استخدامها في 
من ماليزيا والُمراد استخدامها في سورية. 

الصادرة  الوثائق  السفارة على  كما تصادق 
وزارات  من  تصديقها  شريطة   ، وتايوان  الفلبين،  تايالند،  بروناي،  من  كل  من 

 .
ً
خارجية تلك الدول أوال
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تصديق الوثائق

إن تصديق الوثائق الصادرة من سورية من اإلدارة القنصلية في وزارة 
خارج  الوثيقة  استعمال  قبل  خطوة  آخــر  هي  والمغتربين  الخارجية 

سورية.

http://mofa.gov.sy/uploads/daleelconsulate.pdf
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في  استخدامها  والمراد  ماليزيا  من  الصادرة  الوثائق  تصديق 
سورية: 

1: يجب أن تكون الوثيقة المراد تصديقها، مصدقة من وزارة الخارجية في ماليزيا 

مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وختم الوثيقة األصلية والترجمة بخاتم مشترك. 

2: يمكن للسفارة الُمصادقة على الوثائق والفواتير التجارية، وتبلغ رسوم تصديق 

ال  أن  على  اليورو حصرا،  وبعملة  الفاتورة  قيمة  السفارة %1.5 من  لدى  الفواتير 

الوثائق  تصديق  تبلغ رسوم  التصديق عن 100 دوالر، في حين  تقل قيمة رسوم 

، 50 دوالر لكل وثيقة. 
ً
والشهادات التجارية األخرى التي ال تحوي مبلغا

3: يمكن للقسم القنصلي  المصادقة على أي وثيقة صادرة من السلطات الرسمية 

من أي دولة في العالم، شريطة أن تكون مصدقة من وزارة خارجية تلك الدولة 

ومن سفارتها المعتمدة في كوااللمبور، ثم من وزارة الخارجية الماليزية.

تصديق الوثائق
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أحكام عامة في تصديق الوثائق:

1: ُيشترط في جميع طلبات تصديق الوثائق 

السفر  جـــواز  ابـــراز  القنصلي  القسم  فــي 

 امام الموظف المختص. 
ً
األصلي لصاحب العالقة وبيده حصرا

2:يجب أن تكون الوثيقة المراد تصديقها أصلية، وتحتوي أختام أصلية، وال تصادق 

 على الوثائق المسحوبة عبر السكانر أو الصور المنسوخة ولو 
ً
السفارة مطلقا

كانت ملونة. 

، أو أحد ذويه، أو 
ً
3: تصادق السفارة على الوثائق بحضور صاحب العالقة حصرا

بموجب وكالة قانونية سارية ومصدقة.

4:في حال احتواء الوثيقة على ترجمة، فيجب أن ترتبط النسخة المترجمة بالنسخة 

تمت  ســواء  الترجمات  تصديق  تقبل  السفارة  أن   
ً
علما مشترك،  بخاتم  األصلية 

عبر ترجمان محلف في سورية، أو ترجمان محلف في ماليزيا، شريطة تصديق 

 أن رسوم تصديق ترجمات الوثائق منفصل 
ً
 من وزارة الخارجية، علما

ً
الترجمة أيضا

عن رسوم تصديق الوثائق و يجري التعامل مع كل منها كوثيقة منفصلة، كما 

يمكن  وال   ،
ً
معا واألصلية  المترجمة  الوثائق  بتصديق  القنصلي  القسم  يقوم 

تصديق ترجمات الوثائق بشكل منفصل. 

5: ال تقوم السفارة - ألي سبب كان - بالمصادقة على وثيقة قامت بتصديقها 

 .
ً
، ولو كان التصديق السابق قديما

ً
سابقا

تصديق الوثائق 22
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تصديق الوثائق

األسئلة الشائعة
 حول تصديق الوثائق:

20تصديق الوثائق

إذا كانت شهاداتك/ وثائقك صادرة من ماليزيا أو من الدول التي يغطيها 
عمل السفارة، يمكنك التقدم بشكل شخصي بطلب لتصديق تلك الوثائق 
إلى اإلدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين في سورية أو إلى 
أّي من مكاتبها في المحافظات، وسيتم ارسال الوثائق إلى السفارة عبر 

البريد ليتم تصديقها ثم إعادتها إليك. 
مزيد من المعلومات حول شروط هذه الخدمة تجدها في دليل المواطن 

لخدمات التصديق القنصلي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وصلت إلى سورية ومعي وثائقي وشهاداتي الصادرة من ماليزيا، دون أن 
أقوم بتصديقها من السفارة هناك. ماهو الحل؟ 

بة
جا

اإل

يمكنك تصديق أي عدد ترغب به من الوثائق والشهادات وترجماتها، وال 
لدى  تصديقها  المقبول  الوثائق  من  نوع  أي  لتصديق  أقصى  حد  يوجد 

القسم القنصلي.

لدي الكثير من نسخ الشهادات والوثائق، هل يوجد حد أقصى لعدد الوثائق 
التي يمكنني تصديقها من السفارة ؟

بة
جا

اإل

http://www.mofa.gov.sy/uploads/daleelconsulate.pdf
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الوكاالت

     لمحة: 
التصرف  إليه  للموكل  تتيح  وثيقة  هي  الوكالة 

بشأن معين يعود للموكل ) عقار، سيارة، عمل 

إداري..الخ( .

السورية  العربية  الجمهورية  لسفارة  يمكن 

للمواطنين   ــوكــاالت  ال إنــشــاء  كــوااللــمــبــور  فــي 

يراد  الوكالة  كانت  إذا  لديها  المعتمدة  النماذج  األجانب وفق  والرعايا  السوريين 

استخدامها في سورية، كما يمكن للسفارة المصادقة على الوكاالت الصادرة من 

سورية والمراد استعمالها في ماليزيا، أو في أي دولة في العالم.

كما يمكن للقسم القنصلي الُمصادقة على الوكاالت الصادرة من كاتب العدل في 

ماليزيا أو  الصادرة أو الُمصادق عليها من أي سفارة عربية أو أجنبية معتمدة في 

ماليزيا، أو من أي سفارة أو قنصلية سورية أخرى خارج ماليزيا، وذلك وفق أحكام 

تصديق الوثائق التي سبق ذكرها في هذا الدليل.

الوثائق األساسية المطلوبة إلنشاء الوكاالت لدى السفارة:
الهوية وحضور  أو صــورة  للموكل  الشخصية  البطاقة   + عنه  1:جــواز سفر وصــور 

.
ً
الموكل شخصيا

2: صورة عن الهوية الشخصية للُموكل إليه إذا كان داخل سورية. 

 قبل انشاء الوكالة. 
ً
3: ضرورة تسجيل الموكل قنصليا

4: رسم انشاء الوكالة الخاصة أو العاّمة لدى السفارة هو : /100 دوالر/.

5: رسم الُمصادقة على وكالة خاصة أو عامة صادرة من خارج السفارة/50 دوالر.

الوكاالت
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الوكاالت

1: متطلبات خاصة ببعض أنواع الوكاالت:
تثبت ملكية  التي  األصلية  الوثيقة  إبــراز  الوكالة بخصوص عقار فيجب  كانت  إذا   :1

العقار )طابو أخضر أو إخراج قيد عقاري أو وثيقة تخصيص عقار تثبت الملكية(.

2: إذا كانت الوكالة بخصوص بيع حصة إرثية فيجب تقديم حصر إرث شرعي مصدق 

من وزارة الخارجية السورية + وصل مالي صادر عن وزارة المالية يثبت دفع ضريبة 

 . 
ً
التركات مصّدق أصوال

األصلي  الــســيــارة  دفــتــر  إحــضــار  فيجب  ســيــارة  بيع  بخصوص  الــوكــالــة  كــانــت  3:إذا 

 من 
ً
)الميكانيك( أو ابراز وثيقة صادرة عن وزارة النقل، أو ضبط شرطة مصّدق أصوال

وزارة الخارجية السورية تثبت أّن السيارة موجودة داخل سورية. 

4:إذا كانت الوكالة بخصوص الزواج: 

بيان قيد  الوكالة: عليه احضار صــورة عن  بإجراء  الــذي يقوم  الــزوج هو  إذا كان   -

 .
ً
مدني فردي حديث ومصدق له وللزوجة ويشترط أن ال تكون الزوجة قاصرا

- إذا كانت الزوجة هي التي تقوم بإجراء الوكالة فعليها إبراز موافقة ولي أمرها 

اخراج  ابراز  ُيطلب  الوكالة منفردة، كما  اجراء  للزوجة  )والدها( وال يمكن  الشرعي 

قيد حديث ومصدق للزوج. 

5: يحق للمكلف بالشؤون القنصلية في السفارة طلب أي وثيقة اضافية من مقدم 

الطلب قبل ابرام الوكالة، كما يحق له االمتناع عن إبرام أي وكالة مخالفة للقوانين 

واألنظمة في سورية.

6: يشترط لجميع أنواع الوثائق اإلضافية المطلوبة إلنشاء الوكاالت لدى السفارة 

في  مكاتبها  أو  والمغتربين  الخارجية  وزارة  قبل  من  ومصدقة  أصلية  تكون  أن 

.
ً
قبل الصور والنسخ غير األصلية مطلقا

ُ
المحافظات، وال ت
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الوكاالت

مالحظات هامة حول الوكاالت:
1: اليقبل القسم القنصلي استعمال جواز سفر منتهي الصالحية في إنجاز معامالت 

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

2: ال تقبل لتنظيم الوكالة الهوية السورية الشخصية القديمة ) الصادرة عام 1981(. 

3: ال يمكن اجراء الوكاالت المتعلقة بالعقارات والسيارات إال باستخدام نسخ أصلية 

ومصدقة من الخارجية من الوثائق التي تثبت ملكية السيارة أو العقار. 

مباشرة  ارسالها  يمكنك  السفارة،  في  لوكالة  تصديق  أو  بإنشاء  قيامك  بعد   :4

إلى سورية دون الحاجة لتصديقها من الخارجية الماليزية، ويمكن حينئذ استعمال 

الوكالة في سورية بعد تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين أو من مكاتبها 

في الُمحافظات. وتتوفر معلومات إضافية حول تصديق الوكاالت في سورية في 

دليل المواطن لخدمات التصديق القنصلي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

5: يستغرق انشاء / تصديق الوكاالت في القسم القنصلي بضعة ساعات وحسب 

بإمكانك طلب انشاء أو تصديق الوكالة في أي يوم، والحصول على وكالتك في 

نفس اليوم.

6: يمكن للقسم القنصلي إنجاز معاملة “عزل وكالة” ألي وكالة صادرة من الكاتب 

بالعدل في سورية، أو صادرة من أي سفارة أو قنصلية سورية وذلك شريطة إبراز  

.
ً
صورة عن الوكالة المطلوب عزلها بحضور الموكل شخصيا

بتنضيد نص  السفارة  تنصح   على وقتك، 
ً
الخاصة، وحرصا بالوكاالت  يتعلق  7: فيما 

الوكالة الخاصة المطلوب على الحاسب اآللي “بصيغة وورد” وإرساله إلى البريد 

السفارة  إلــى  حــضــورك  ولــدى   CONSULAR@SEKL.GOV.SY التالي  اإللكتروني 

سيقوم القسم القنصلي بطباعة وكالتك وفق النموذج المعتمد لديه.

الوكاالت23
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جا

اإل
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الوكاالت

24معلومات مفيدة

الوثيقة، مع ارفاق  التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على نفس  يمكنك 
تحمل  الــســفــارة  تستطيع  لــن  الــرســوم،  وكــامــل  األصلية  الثبوتيات  نفس 

مسؤولية عدم الحفاظ على الوثائق من التلف أو الضياع.

من  خروجي  بعد  القنصلي  القسم  من  عليها  حصلت  التي  الوثيقة  أضعت 
السفارة.. ماذا افعل ؟ 

بة
جا

اإل

تحرص سفارة الجمهورية العربية السورية في كوااللمبور على التعامل 
المباشر مع السادة المواطنين، اليوجد للسفارة أي مندوب أو وكيل أو 

مكتب خدمات أو أي وسيط من أي نوع.

تتعامل بعض السفارات العربية في كوااللمبور مع “مكاتب خدمات” وسيطة 
بينها وبين مواطنيها، فهل للسفارة السورية أي وسطاء أو وكالء يمثلونها؟

بة
جا

اإل

القنصلي تحمل  ، ال يمكن للقسم 
ً
المعاملة مجددا إعادة  سيتوجب عليك 

أو  خاطئة  بطريقة  االســتــمــارات  على  بياناتك  بتعبئة  قيامك  مسؤولية 
الموظف  أمام  غير صحيحة  أو معلومات  إلفــادات  تقديمك  أو  منقوصة، 

المختص. 

بعد إجراء معاملتي لدى القسم القنصلي، اكتشف وجود أخطاء في البينات 
المقدمة نتيجة أخطاء في تعبئة استمارة الطلب، ما الحل ؟

بة
جا

اإل

ــدى القسم  ــول إنــجــاز الــمــعــامــالت لـ اســئــلــة شــائــعــة حـ
القنصلي في السفارة:



تسوية الوضع

معاملة تسوية الوضع
في إطار حرص مؤسسات الدولة السورية 
ــاع الــســوريــيــن الــذيــن  ــ عــلــى مــعــالــجــة أوضـ
غادروا سورية بطريقة غير مشروعة بسبب 
جــراء  مناطقهم  بها  مــرت  التي  الــظــروف 

اعتداءات المجموعات المسلحة.
اإللزامية  بالخدمة  المكلفين  والسيما  المواطنين  بتشجيع  القيادة  من  ورغبة 
عن  النظر  بغض  واألمنية،  التجنيدية  أوضاعهم  وتسوية  الوطن  إلى  بالعودة 
إلى  الوضع  تسوية  بطلب  التقدم  يمكن  للمغادرة،  اضطرتهم  التي  الظروف 

السفارة لدراسته والرد عليه من قبل الجهات المعنية في سورية.

معلومات عامة حول معاملة تسوية الوضع
1: إن معاملة تسوية الوضع تنطبق فقط على المغادرين بطريقة غير شرعية أو 
أو بالغ لدى إحدى  اجــراء  أو  العلم، أو من لديهم وضع خاص  الفارين من خدمة 
أحكام  بحقه  من  وضــع  تسوية  يمكن  ال  وبالتالي،  ســوريــة،  في  العامة  الجهات 

قضائية صادرة عن المحاكم السورية. 
2: معالجة طلبات تسوية الوضع تستغرق مدة ال تقل عن 3 أشهر. 

 إقامة دائمة في ماليزيا 
ً
3: ال يحتاج التقدم بطلب تسوية وضعك أن تكون مقيما
 لدى السفارة. 

ً
 قنصليا

ً
ولكن يجب عليك أن تكون مسجال

في  المختص  الموظف  أمــام  اليد  بخط  ُيكتب  تصريح  عبر  بالطلب  التقدم  يتم   :4
تعبئة  منك  فسُيطلب  شرعية  غير  بطريقة  سورية  مغادرتك  حال  وفي  السفارة، 

استمارة أخرى ُمخصصة لهذا الغرض. 
5: رسوم التصريح الخطي هي 25 دوالر، ورسوم االستمارة هي 25 دوالر. 

معاملة تسوية الوضع25
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1: أنا متخلف عن الخدمة اإللزامية، وحال مراجعتي للسفارة 

سيتم إلقاء القبض علي وترحيلي إلى سورية.

خطأ ال يوجد في العرف الدبلوماسي مصطلح “توقيف” او “اعتقال” وال تقوم 

أو   / بتوقيف  تقوم  ولن   ،
ً
مطلقا العدلية  الضابطة  بمهام  السورية  السفارات 

المساهمة في توقيف - أي شخص بسبب وضعه التجنيدي أو آراءه الشخصية 

أو ألي سبب آخر. 

2: بعد الموافقة على تسوية وضعي، سيتم تصحيح تاريخ مغادرتي لسورية. 

سورية  مــن  خــروجــك  نتيجة  وضعك  تسوية  على  الموافقة  ورود  بعد  صحيح، 

بطريقة غير مشروعة، سيتم تصحيح بيانات القدوم والمغادرة الخاصة بك لدى 

إدارة الهجرة والجوازات واعتماد تاريخ مغادرتك من المعبر غير الشرعي كتاريخ 

نظامي لمغادرة سورية، وعلى أي حال، بإمكانك بعد ابالغك بالموافقة من قبل 

السفارة، مراجعة إدارة الهجرة والجوازات للتحقق من تصحيح الحركة بنفسك. 

 على 
ً
3: تقدمت بطلب لتسوية وضعي لدى السفارة اليوم، وسوف أحصل غدا

جواز سفر بالمدة الكاملة )6 سنوات( 

خطأ، إن التقدم بطلب لتسوية وضعك لدى السفارة، ال يعني بالضرورة أن تتمكن 

من استخراج جواز سفر بالمدة الكاملة ) لمدة ست سنوات(  وقد يتطلب تسوية 

 قبل الموافقة النهائية 
ً
وضعك - في معظم الحاالت - زيارة األراضي السورية أوال

على طلبك.  

االسئلة الشائعة
 حـــــول مـــعـــامـــلـــة تــســويــة 

الوضع:
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خــارج  المقيمين  السوريين  لمعامالت   
ً
تسهيال

والمغتربين  الــخــارجــيــة  وزارة  أطــلــقــت  ســوريــة، 

خدمة )اصدار وتصديق الوثائق من سورية( عبر 

السفارات والقنصليات السورية في الخارج. 

والموثوقية  العالية  بالسرعة  الخدمة  تتميز 

وزارة  في  القنصلية  اإلدارة  من  مباشرة  استخراجها  المطلوب  الوثيقة  تصدر  حيث 

الخارجية والمغتربين دون المرور على وسطاء أو أي طرف خارجي، وبما يضمن صحة 

 .
ً
 عن التزوير، كما تصدر الوثيقة بتاريخ حديث نسبيا

ً
المعلومات المذكورة فيها بعيدا

الوثائق الممكن استخراجها وتصديقها من سورية عبر هذه الخدمة: 
1: وثائق األحوال المدنية بأنواعها. 

2: وثيقة السجل العدلي )غير محكوم(.

متطلبات الخدمة: 
 لدى السفارة.

ً
 قنصليا

ً
1: أن يكون مقدم الطلب مسجال

2: رسوم الخدمة / 50 دوالر/ للوثيقة الواحدة، في حال كان استخراج الوثيقة بهدف 

استعمالها إلنجاز معاملة داخل السفارة، وفي حال طلب الوثيقة من أجل استعمالها 

لمعاملة خارج السفارة او ابرازها أمام سلطات أي دولة اجنبية، فستحتاج الوثيقة 

الى تصديقها من القسم القنصلي برسم اضافي قدره /25/ دوالر.

 وطباعتها  متوفرة على الرابط التالي وتقديمها 
ً
3: تعبئة استمارة الطلب حاسوبيا

 .
ً
من قبل صاحب العالقة أو أحد ذويه حصرا

ايام عمل الستالم  القنصلي بعد/3/  القسم  4: بعد تقديمك للطلب، يمكنك زيارة 

الوثيقة دون الحاجة ألي استعالم او اتصال مسبق.
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شروط وأحكام خدمة استخراج وثائق األحوال المدنية: 
1: ال يمكن استخراج أي وثيقة أحوال مدنية ألي مواطن سوري مالم تكن بياناته 

 على قاعدة بيانات المديرية العامة للشؤون المدنية في سورية 
ً
مدخلة حاسوبيا

 في السفارة. 
ً
وبالتالي ال يمكن استخراج أي وثيقة لمولود تم تسجيله حديثا

كان هناك  الــواردة في حال  البيانات  أو  المعلومات  الخدمة تصحيح  تتضمن  ال   :2

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

األحوال المدنية للمواطنين السوريين في عدد من المحافظات. 

3: ال يمكن اصدار بيان قيد للمواطن المتوفى، ولكن يمكن اصدار بقية أنواع الوثائق 

التي يحتاجها ذويه ) بيان عائلي - بيان زواج.. الخ(. 

4: في حال وجود حالة وفاة بين عام 1952 و2004/9/30 ضمن البيان العائلي، فإن 

اصدار وتصديق البيان سيتطلب مراسلة وزارة المالية - دائرة التركات للتحقق من 

عدم وجود ذمم مالية أو إشكاليات فيما يتعلق بذوي المتوفى، وهذه المراسلة 

ستتسبب في تأخير اصدار الوثيقة. 

5: في حال رغبة الزوجة باستصدار بيان عائلي لها وألوالدها، ففي هذه الحالة 

سيتطلب اصدار البيان تقديم الطلب باسم الزوج وباستخدام رقمه الوطني.

لإلخوة  العائدة  المدنية  األحــوال  وثائق  استخراج  يمكن  ال  الراهن،  الوقت  6: في 

استخراج  طلب  باإلمكان  واليـــزال  الجديدة،  بالطريقة  السوريين   - الفلسطينيين 

وتصديق هذا النوع من الوثائق ولكن عبر البريد العادي )وتستغرق من 40 إلى 

 لتصل النسخة األصلية عبر البريد في األحوال العادية (. 
ً
120يوما
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أحكام عامة لخدمة استخراج الوثائق:
 

1:  يمكن  للسفارة مراسلة بعض الجهات العامة في سورية والنقابات المهنية 

السوريين  بالمواطنين  المتعلقة  الوثائق  أنــواع  بعض  وتصديق  استخراج  لطلب 

المقيمين خارج سورية )طلب انتساب لنقابة - بيان خدمة وظيفية..الخ( ويستغرق 

.
ً
تقديم مثل هذه الطلبات مدة تتراوح من 60-120 يوما

3: إن تقديم طلبك دون ذكر الرقم الوطني سوف يتسبب في تأخير اصدار وتصديق 

 -  في تعذر استصدار الوثيقة من األساس. 
ً
الوثيقة، وقد يتسبب - غالبا

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

وبرسوم متعددة. 

5: بإمكانك - استالمك للوثيقة من السفارة - ترجمتها من ترجمان محلف في ماليزيا 

وبإمكان القسم القنصلي تصديق تلك الترجمة بعد تصديقها من وزارة الخارجية 

الماليزية وختمها مع الوثيقة األصلية بخاتم مشترك، كما يمكن للقسم القنصلي 

وتزويدك  محكوم”  “غير  العدلي  السجل  ووثيقة  المدنية  األحــوال  وثائق  ترجمة 

بنسخة مصدقة اضافية مقابل رسم /25/ دوالر.

6: ال يمكن تسليم أي وثيقة مستخرجة لمقدم الطلب إال بعد تصديقها من السفارة 

 أصلية ونهائية.
ً
وتعتبر النسخ المسلمة الى المواطن  نسخا

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

استخراج الوثائق من سورية
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القنصلي  للقسم  يمكن  التي  والمعامالت  والمستندات  الوثائق  الى  باالضافة 

يمكن  الدليل،  هــذا  من  السابقة  الفصول  في  شرحها  سبق  والتي  بها  القيام 

للقسم القنصلي تقديم عدد من الوثائق والبيانات والتصاريح المختلفة التي قد 

الطلب  أن يكون مقدم  المغترب ســواًء في ماليزيا أم في غيرها وُيشترط  تلزم 

 لدى السفارة قبل التقدم بأي طلب الستخراج تلك الوثائق. 
ً
 قنصليا

ً
مسجال

 من تلك الوثائق على سبيل المثال ال الحصر: 
ً
وسنذكر فيما يلي عددا

1: ًمطابقة بين جوازات السفر: 

الماليزية  الهجرة  ادارة  تطلب منك  متا   
ً
غالبا عند حصولك على جواز سفر جديد، 

تقديم وثيقة تفيد بأن جوازك الجديد والسابق يعودان إليك، وأنهما يحويان نفس 

المعلومات، وذلك بهدف نقل معلومات التأشيرة الخاصة بك إلى جوازك الجديد 

أو ألي سبب آخر. 

يمكنك التقدم إلى السفارة للحصول على هذه الوثيقة، وستحصل عليها بنفس 

ترغب بمطابقتها، وال  التي  السفر  ابراز جوازات  اليوم، برسوم 25 دوالر، شريطة 

 عنها. 
ً
تقبل السفارة اجراء المعاملة إال بجوازات السفر األصلية وليس صورا

2: اثبات زوجية / اثبات نسب بين مواطنين سوريين:

واحد  عمل  يــوم  خــالل  القنصلي  القسم  من  الوثيقة  هــذه  على  الحصول  يمكن 

وبرسم 25 يورو، شريطة ابراز الوثائق األصلية التي تبرز صلة القرابة بين األشخاص 

المطلوب استخراج الوثيقة لهم ) بيان عائلي مصدق وحديث - دفتر عائلة .. الخ (  

وال تقبل السفارة اجراء المعاملة باستخدام وثائق قديمة أو بصور غير مصدقة. 
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3: خطاب عدم ممانعة من الزواج: 
الغرض من الوثيقة: تقديمها للمحاكم الشرعية في ماليزيا لإلفادة بأن قوانين 
الجمهورية العربية السورية ال تمنع - من حيث المبدأ - من تسجيل زواج السوريين 

في المحاكم الماليزية. 
يمنح القسم القنصلي هذه الوثيقة مباشرة في حالة زواج المواطن/ة السوري 
بــمــواطــن/ة ســوريــة أو بــمــواطــن/ة مــن أي جنسية عربية، أمــا فــي حــال الــزواج 
إال  الوثيقة  هذه  القنصلي  القسم  يمنح  فلن  عربية،  غير  جنسية  من  بمواطن/ة 
بعد الحصول على الموافقة المسبقة للزواج  من أجنبي من وزارة الداخلية في 

سورية “راجع الصفحة رقم 12”.
يمكن لحصول على هذه الوثيقة من القسم القنصلي خالل يوم عمل واحد وبرسم 
25 يورو، شريطة ابراز جواز السفر األصلي ) ساري المفعول( لكال الطرفين مع ذكر 

اسم المحكمة الُمراد توجيه الخطاب إليها. 

4: افادة بمعلومات جواز السفر:
الغرض من الوثيقة: تقديمها لبعض السفارات األجنبية في ماليزيا بهدف التقدم 

.)
ً
لطلب سمة دخول إلى تلك الدولة ) سنغافورة والصين غالبا

واحد  عمل  يــوم  خــالل  القنصلي  القسم  من  الوثيقة  هــذه  على  الحصول  يمكن 
وبرسم 25 دوالر، شريطة ابراز جواز السفر األصلي ) ساري المفعول(. 

5: افادة حول شهادة القيادة السورية: 
سورية  من  الــصــادرة  السيارة  قيادة  شهادة  معلومات  تحوي  وثيقة  عن  عبارة 
باللغة اإلنكليزية، يمكن الحصول على هذه الوثيقة من السفارة خالل يوم عمل 

واحد وبرسم 25 دوالر، شريطة ابراز شهادة القيادة األصلية. 
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6:سبيشال باس:
يمكن التقدم بطلب الى القسم القنصلي للحصول على رسالة موجهة إلى إدارة 

 “ Special Pass“ الهجرة الماليزية، لتمديد التأشيرة
رسوم الوثيقة: 25 دوالر + التسجيل القنصلي.

كما ُيشترط احضار جواز السفر األصلي “ساري المفعول لمدة ال تقل عن 6 أشهر” 
مالحظات هامة حول وثيقة طلب تمديد التأشيرة:

1:يجب تقديم أسباب مبررة ومقنعة للقسم القنصلي من أجل الحصول على طلب 
تمديد التأشيرة، لن يمنح القسم القنصلي تلك الوثيقة بشكل عشوائي، ويحتفظ 
القسم القنصلي بحقه في رفض الطلب مالم يتم تقديم اسباب مقنعة للتمديد. 
2: ال تعتبر الرسالة الموجهة من السفارة ضمانة أكيدة لحصولك على التمديد من 
إدارة الهجرة الماليزية، وال تتحمل السفارة أي مسؤولية في حال تم رفض طلبك 

وإلدارة الهجرة الماليزية وحدها قبول طلبك من عدمه. 

وثائق وخدمات مختلفة
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  ال يستطيع القسم القنصلي اجراء أي معاملة مالم تكن مستوفية 
أي  اجــراء  يمكنه  ال  كما  المطلوبة،  الثبوتية  واألوراق  الشروط  لكافة 

معاملة باستخدام وثائق تالفة او ناقصة. 



الرسم باليورونوع المعاملة
وثائق السفر

800 دوالررسوم جواز او وثيقة سفر »مستعجل«
300 دوالررسوم جواز او وثيقة سفر بنظام الدور 
50 دوالرغرامة تلف او فقدان جواز/ وثيقة سفر

50 دوالرتذكرة مرور للعودة إلى سورية
تصديق الوثائق / وثائق متنوعة

25 دوالرالتسجيل القنصلي »لمرة واحدة فقط«
25 دوالرتصديق الوثائق أو ترجماتها »لكل وثيقة رسم منفصل«

25 دوالرخطابات ووثائق لمن يهمه األمر
50 دوالراستصدار وتصديق الوثائق من سورية

50 دوالرمعامالت التجنيد بأنواعها 
الوكاالت

100 دوالرانشاء وكالة عامة أو خاصة داخل السفارة - عزل وكالة
50 دوالرالُمصادقة على وكالة ُمنظمة خارج السفارة

وثائق األحوال المدنية
25 دوالروثائق االحوال المدنية بأنواعها

غرامــة تأخيــر تســجيل واقعــة أحــوال مدنيــة بعــد مــرور 90 
50 دوالريــوم وقبــل مــرور عــام

100 دوالرغرامة تأخير تسجيل واقعة أحوال مدنية بعد مرور عام
ًالفواتير والشهادات التجارية

100 دوالرالشهادة التجارية المتضمنة مبلغا ً
50 دوالرالشهادة التجارية غير المتضمنة مبلغا

ما نسبته 1.5 % من رسوم تصديق الفاتورة التجارية
قيمة الفاتورة

السيد رئيس  القنصلية وفــق مــرســوم صــادر عــن  الــرســوم على األعــمــال  حــددت 
 من نيسان 2022: 

ً
الجمهورية العربية السورية وهي على الشكل التالي اعتبارا

معامالت األحوال المدنية - زواج األجانب - الطالق الرسوم القنصلية36
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رسوم الُمعامالت القنصلية:
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1: يتم دفع رسوم المعامالت في القسم القنصلي مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب 
إلى أي مصرف بشكل مسبق على أن يتم دفع الرسوم قبل إجراء المعاملة، ال يمكن 
 
ً
للقسم القنصلي البدء بأي اجراء أو تسجيل طلبك مالم يتم استيفاء الرسوم أوال

وبشكل كامل، لن تقبل السفارة استيفاء الرسوم على دفعات. 
2: رسوم اجراء المعامالت ثابتة لجميع أنواع الُمعامالت كما هو محدد، ال تتغير الرسوم 

بتغير عمر صاحب الوثيقة أو جنسه أو مستواه الدراسي، أو ألي سبب آخر. 
لن يكون  أعــاله،  الجدول  المذكورة في  أخــرى سوى  3: اليوجد أي رســوم قنصلية 
هناك أي رسوم مخفية / غير ُمعلنة لقاء أي عمل أو وثيقة تقدمها السفارة لك 
لب منك مبلغ إضافي غير 

ُ
تحت أي بند )رسوم موعد / حجز دور  .. الخ( وفي حال ط

المذكور في الجدول ودون تقديم إيصال رسمي لك، فقم على الفور باالتصال بنا. 
4: سيقوم الموظف المختص بتزويدك بإيصال مالي يحوي على اسمك وتاريخ ونوع 
وتاريخ  اجراء معاملتك  لقاء  الذي دفعته  المبلغ  االيصال  ُيذكر على  معاملتك، كما 
بتزويدك   - كــان  سبب  وألي  ظــرف  أي  تحت   - السفارة  تقوم  ولــن  للطلب،  تقديمك 

بـ”فاتورة” أو اي وثيقة توضح ما دفعته من رسوم، باستثناء االيصال المذكور. 
، ال 

ً
5: إن عملة استيفاء الرسوم القنصلية لدى السفارة هي الدوالر األمريكي حصرا

يمكن للقسم القنصلي في السفارة القبول باستيفاء اي عملة أخرى ) رينغت - يورو.. 
الخ ( أو القيام بأعمال الصرافة وتحويل العمالت، كما ال يمكن للقسم القنصلي قبول 

العمالت المقصوصة/المهترئة، وال قبول الفئات المعدنية من الدوالر أو السنتات. 
6: باستثناء موفدي الحكومة السورية من طالب أو موظفين، وحاملي بطاقة ذوي 
االحتياجات الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية في سورية، ال يمكن اعفاء 

أي معاملة من الرسوم القنصلية وألي سبب كان.
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ُمالحظات هامة بخصوص رسوم الُمعامالت:

http://www.sekl.gov.sy/Home/Contact


 

والمهام  الواسعة  االختصاصات  من  بالرغم 
الــمــتــعــددة الــتــي تــمــارســهــا الــســفــارة وفــق 
القوانين والمواثيق الدولية ووفق قوانين 
هناك  أن  إال  السورية،  العربية  الجمهورية 
ــاءات واالخــتــصــاصــات الــتــي ال  ــن ــث بــعــض االســت
تمارسها السفارة أسوة بغيرها من البعثات 

الدبلوماسية عادة ومنها: 
غيرهم   أو  الــســوريــيــن  بين  القانونية  الــخــالفــات  أو  القضائية  الــمــنــازعــات  حــل   :1 
من  الموضوع  هذا  ويبقى  شخصي،  خالف  بأي  المتعلقة  الشكاوى  استقبال  أو 

اختصاص السلطات القضائية والعدلية فقط.
2: التوسط الخراجك من السجون الماليزية جراء مخالفتك للقوانين واألنظمة. 

مع  بالتنسيق  السفارة  تقوم  ال  كما  العينية،  او  المادية  المساعدات  تقديم   :3
الجمعيات الخيرية او تقديم ضمانات للقروض، وال حجز تذاكر الطيران تحت أي ظرف 

أو مسمى كان.
أوتقديم  األجنبية،  للدول  للتأشيرات  بالتقدم  يتعلق  فيما  المشورة  4:تقديم 

التسهيالت فيما يتعلق ببرامج اللجوء وإعادة التوطين والهجرة. 
التجارية وتأسيس الشركات، أو تسهيل السفر للبحث عن  النزاعات  التدخل في   :5

فرص عمل أو إدارة المشاريع.
8: لن تقوم بالسفارة بطلب رقم حسابك البنكي أو كلمة مرورك.

9: تمتنع السفارة عن تقديم أي معلومات حول المسائل المتعلقة بصميم عملها 
أو عالقتها مع الجهات الرسمية في سورية، السيما أرقام الكتب الرسمية وتواريخ 
المراسالت، كما ال يمكن للسفارة إرسال وثائقك الشخصية إلى ذويك عبر بريدها 

الرسمي. 
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بعد زيارة السفارة
معلومات ستهمك

ليس من اختصاص السفارةمعامالت األحوال المدنية - الزواج

ما التستطيع السفارة 
تقديمه لك



 
في  الــســوريــة  العربية  الجمهورية  ســفــارة  فــي  القنصلي  للقسم  زيــارتــك  بعد 
كوااللمبور، نأمل أن تكون قد أنجزت معاملتك بالشكل المطلوب لتحقيق الفائدة 

المرجوة لك منها، وباإلضافة إلى ذلك، توصي السفارة بما يلي:

القنصلي  القسم  من  عليها  ستحصل  التي  والمستندات  الوثائق  بتدقيق  قم   :1
للتحقق من حصولك على الوثيقة التي طلبتها بالتحديد، وفي حال وجود أي خطأ 

أو نقص فال تتردد بسؤال الموظف المختص قبل مغادرتك للقسم القنصلي.
السفارة  بها  تزودك  التي  واإليصاالت  والمستندات  الوثائق  جميع  على  حافظ   :2
التلف أو الضياع واحرص على أخذ صور ورقية وإلكترونية لها، واحرص - في  من 
جميع األحوال - على جواز سفرك، وحافظ عليه من التلف أو الضياع أو السرقة، أو 

استخدامه في أعمال غير مشروعة.
التلف، لن تستطيع استالم  أو  الضياع  إيصال استالم معاملتك من  3: حافظ على 

معاملتك في حال لم تبرز إيصال المعاملة لدى الموظف المختص. 
4: تابع موقع السفارة وصفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي لالطالع على 
آخر االخبار والتحديثات حول الخدمات التي تقدمها السفارة، واجعل من السفارة 

مرجعك الوحيد للمعلومات القانونية والقنصلية.
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بعد زيارتك السفارة:
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دليل المغترب
للخدمات القنصلية

http://WWW.SEKL.GOV.SY
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