سفارة الجمههرية العربية الدهرية
كهااللمبهر

طمب زيارة القطر لممغتربين الدهريين المتخمفين عن أداء خدمة العمم
إلى سفارة الجميهرية العربية الدهرية في كهااللمبهر تاريخ تقديم الطمب...../...../........
اسم وندبة المغترب .................................................الذيادة....................................................
العمل..........................................................................................................................

البيانات الذخرية

اسم االب  ..........................اسم االم  .......................مكان وتاريخ الهالدة........................................
القيد المدني.......................................رقم القيد.....................شعبة التجنيد.....................................
العنهان في بمد االغتراب ........................................................................................................

................................................................................................................................
العنهان في بمد سهرية............................................................... ............................................
البريد االلكتروني..............................................رقم الياتف........................................................
يرجى تحديد نهع المهافقة المطمهبة عمما أن صالحية المهفقة هي  180يهما من تاريخ صدور برقية اليجرة والجهازات:
عادية :لممرة االولى في العام ؛ مدة االقامة  90يهما اعتبا ار من تاريخ تأشيرة الدخهل إلى القطر(

استثنائية لممرة الثانية في العام وفقا لما ىه محدد في تعميمات الزيارة (مدة االقامة  30يهما اعتبا ار من تأشيرة الدخهل لمقطر(
في حال كانت المهافقة المطمهبة استثنائية يرجى تحديد الدبب وفق ما هه مجدد في المادة  /6/من التعميم  27687تاريخ 23/06/2011مع
ارفاق الثبهتيات المطمهبة

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
أصرح عمى مدؤوليتي بأن وضعي التجنيدي ىه التخمف عن خدمة العمم وبأنني مقيم ومهجهد حاليا خارج أراضي الجميهرية العربية
الدهرية ،وآخر تأشيرة مغادرة لي لمقطر ىي بتاريخ  ...../...../........وأنو ال يهجد بحقي اي اجراء سهى ما يتعمق بالتخمف عن خدمة
العمم ،وأوكد أنني اطمعت عمى التعميمات الناظمة لمهافقات الزيارة وأتعيد بااللتزام التام بيذه التعميمات وبرحة البيانات المقدمة في ىذا

الطمب وكافة الثبهتيات المرفقة بو ،وعميو اوقع

توقيع مقدم الطلب
على المغترب تقدٌم طلبه للموافقة العادٌة قبل مدة ال تقل عن شهرٌن من موعد زٌارته إلى القطر عن نتٌجة الطلب من السفارة او القنصلٌة التً تقدم بطلبه إلٌها مرفقاً
بطلبه الوثائق التالٌة:
ًصورة عن الهوٌة الشخصٌة او اخراج قٌد عائلًًصورة عن الجواز السوري الساري المفعول الصفحة االولى والثانٌة او جواز السفر االجنبً فً حال وجودهًصورة عن اقامة المغترب فً بلد االغتراب حدٌثة وسارٌة المفعولً) فً حال لم ٌكن المغترب حاصلً على جنسٌة بلد االغت ا رب وجواز السفر االجنبً(ًصورة عن صفحة جواز السفر) سوري او اجنبً (ًللمغترب التً تحمل آخر تأشٌرة خروج من القطرً-فً حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائٌة ترفق الثبوتٌات المحددة فً المادة  6من التعلٌمات الخاصة بتسهٌلت المغتربٌن ً

