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ال، يتم منح بطاقة الوافد للّنازحين من قبل دائرة الّتوثيق المدنّي إّنما من خالل
(مكتب الوافدين) ويقتصر عمل دائرة الّتوثيق المدنّي فقط ألبناء ريف دير الزور

الواقع تحت سيطرة اإلدارة الذاتّية.
وُيستثنى من ذلك إمكانّية منح الّنازحين إخراج قيد وبيان عائلي ضمن شروط

محّددة.
 
 

ماهي دائرة الّتوثيق المدني في دير الزور؟

تشّكلت هذه الدائرة في شهر حزيران/يونيو 2022، تتبع لإلدارة الذاتّية. يعمل بها
ثالثون موظفًا ويقع مقّرها في منطقة "الّسبعة كيلو" ويشمل عملها كامل ريف

دير الزور الواقع تحت سيطرة اإلدارة الذاتّية.
تترّكز َخَدمات الدائرة في إصدار الوثائق لفاقدي األوراق الّثبوتية من أبناء المنطقة
اّلتي يغطيها عمل الّدائرة، ومنها البطاقة اُألسرّية وشهادات الميالد والوفاة

والبطاقة الّشخصّية ومنح وثيقة إخراج قيد.
 

هل تمنح دائرة التوثيق المدني وثائق للنازحين في مناطق سيطرة اإلدارة
الذاتّية؟

على ماذا تعتمد دائرة التوثيق المدني في عملها؟

تعتمد على قواعد البيانات الحكومّية اّلتي تّم الحصول عليها من مراكز الّسجل
المدنّي في منطقتي الكسرة والبصيرة من ِقَبل موظفين سابقين في هذه

المراكز، وال تتعاون الدائرة مع الحكومة الّسورّية.
إضافًة لتوثيق الوثائق الموجودة لدى المواطنين من ِقَبل دائرة التوثيق المدني.
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ماهي األوراق المطلوبة للحصول على بطاقة ُأسرّية؟

ورقة من الكومين للّزوج (ورقة ُتعَتمد في كافة معامالت دائرة الّتوثيق من
كومين المنطقة يوقع عليها شاهدان يحضران لدى الكومين).

صورة بطاقة شخصّية للّزوج.
صورة بطاقة شخصية للزوجة.

صورتان شخصيتان للزوج بدون ذقن.
شهود، شاهدان للكومين، وشاهدان يحضران أمام دائرة التوثيق المدني.

عقد زواج مصّدق من ديوان العدالة االجتماعّية. 

األوراق المطلوبة

البطاقة األسرّية تعتبر بمثابة دفتر عائلة، وهي مؤلفة من ورقة واحدة
فيها ِاسم الّزوج والّزوجة واألبناء، وتحتوي (6) خانات مخّصصة لألبناء.

في حال تجاوز عدد األبناء (6) يتم منح العائلة ورقة إضافية ملحقة
لتسجيل باقي األبناء.

ُيسّجل في البطاقة األسرّية الصادرة عن دائرة الّتوثيق المدني زوجة واحدة
فقط، أما المتزوج من أكثر من امرأة فيتم منح بيان عائلي للّزوجات

اُألخريات ويكون بمثابة البطاقة األسرية.
البطاقة معترف بها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا. 

مالحظات ذات صلة
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 ماهي األوراق المطلوبة للحصول على بطاقة شخصّية؟

صورة عن معلومات األب في دفتر العائلة.
صورة عن معلومات األم في دفتر العائلة.

صورة عن معلومات صاحب العالقة في دفتر العائلة.
ورقة من الكومين عليها صورة شخصية لصاحب العالقة.

صور بطاقة شخصّية لشاهدين يحضران أمام الكومين.
صورة بطاقة شخصّية لشاهدين يحضران لدى دائرة التوثيق وهما

مختلفان عن الشاهدين الذين يحضران أمام الكومين. 

األوراق المطلوبة

 

تمنح البطاقة الشخصّية لكل من بلغ (14) سنة فما فوق.
ال تمنح لألشخاص الذين يملكون بطاقة شخصية صادرة عن دوائر

الحكومة السورية. 
يتم منحها لألشخاص المقّيدين في مناطق اإلدارة الذاتية فقط.

مالحظات ذات صلة
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ماهي األوراق المطلوبة للحصول على شهادة وفاة؟

صورة عن هوّية الشخص مقّدم الطلب للحصول على الّشهادة.
تقرير طّبي من لجنة الّصحة ويكون ممهورًا بختم الّلجنة.

ضبط شرطة في حال كان سبب الوفاة قتل أو حادث سير. 
م ضبط شرطة البطاقة الشخصّية للمتوفي وفي حال فقدانها ينظَّ

بضياعها

األوراق المطلوبة

 

مالحظات ذات صلة
يجب تقديم طلب الحصول على شهادة وفاة حصرًا من ِقَبل عائلة المتوفى

(األب-األم-االبن-االبنة
 

ماهي األوراق المطلوبة للحصول على شهادة ميالد؟

صورة عن البطاقة الشخصّية لألب.
صورة عن البطاقة الشخصّية لألم.

ورقة من الكومين.
شاهدان يحضران أمام الكومين من غير األقارب.

األوراق المطلوبة

 

مالحظات ذات صلة
يبدأ تسجيل الوالدات ابتداًء من عمر يوم واحد إلى أي عمر.
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هل تمنح دائرة التوثيق المدني إخراج قيد وبيان عائلي؟

ُتمنح للمقيمين، كما يمكن منحها للنازحين المقيدين في مناطق ليست
خاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية شرط أن يكون لديه بطاقة شخصية او

دفتر عائلة.
يمكن لدائرة الّتوثيق المدنّي أن تمنح إخراج قيد للطالب غير المسّجل في
دفتر العائلة الخاص بعائلته لمساعدته في استكمال دراسته، ويتم تقدير

األعمار بالّنسبة لمن بلَغ أكثر من (14) عام من ِقَبل ُلجنة طبّية مختّصة.

مالحظات ذات صلة
 ورقة الكومين هي ورقة مطلوبة لكافة المعامالت في دائرة التوثيق

المدني، وتمنح للمراجع مجانًا منعًا لبيعها أو تداولها خارج الّدائرة.

كيف تمنح دائرة الّتوثيق المدنّي القيد والّرقم الوطني؟

يتم منحها على أساس المصادر الموجودة لدى الّدائرة وهي مصادر رسمّية
كانت معتمدة في دوائر الحكومة الّسورّية ولم يتم تغيير أّي شيء فيها، هذه
البيانات متعّلقة بشجرة العائلة والميراث والعقارات وهي تعتبر بالّنسبة

لدائرة الّتوثيق المدنّي من الخطوط الحمراء اّلتي ال يمكن العبث بها.
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كيف تتعامل دائرة الّتوثيق المدني مع أهالي القرى الّسبع الواقعة شمال
نهر الفرات إّلا أنّها تحت سيطرة الحكومة الّسورّية؟

يمكن لألهالي من المقيمين في هذه القرى استخراج الوثائق من دائرة الّتوثيق
المدني شأَنهم شأن باقي المناطق الواقعة تحت سيطرة اإلدارة الّذاتّية.

مالحظات ذات صلة
القرى الّسبع: مجموعة قرى تقع شمال نهر الفرات أي في المناطق اّلتي
تديرها اإلدارة الّذاتّية منذ العام 2017 إّلا أّنها خاضعة لسيطرة الحكومة

الّسورّية وتتواجد فيها قّوات نظامّية.

كيف تتعامل دائرة الّتوثيق المدني مع المرأة النازحة المتزّوجة من مقيم؟
هل تمنحها بطاقة وافد؟

على الّزوجة المقّيدة في مناطق خارجًة عن سيطرة اإلدارة الّذاتّية استخراج
بطاقة شخصّية وبطاقة عائلّية من دائرة الّتوثيق المدنّي، وسيتمُّ نقُل قيِدها

إلى قيِد زوجها، وبناًء عليه ستصبح غير مطالبة ببطاقة الوافد.
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 كان األُب
ِ
 الّسوريات في حال

ِ
كيف تتعامل دائرة الّتوثيق المدني مع أطفال

غير موجود وغير معروف الجنسّية؟

تقوم األّم بإقامة دعوى قضائّية تطلب فيها تثبيت الّزواج، وتثبيت نسب
الّطفل ليأخذ على أساسها جنسّية األمِّ بغضِّ الّنظر عن جنسّية األب.

ماهي معاملة مكتوم القيد؟

ضبط شرطة.
تعبئة استمارة مكتوم القيد يمكن الحصول عليها من دائرة السجل

المدني.
قرار من المحكمة بتثبيت نسبه إلى أبيه وأمه.

تقرير طبي من لجنة تقدير األعمار.

يحق لكل من بلغ (14) عام وما فوق وليس لديه قيد نهائّيًا أن يتوجه إلى دائرة
التوثيق المدني إلجراء معاملة مكتوم قيد، ويتطلب ذلك االوراق التالي:

 

هل لدائرة التوثيق المدني دوٌر في توزيع المحروقات؟

بدايًة من شهر أيار/مايو من العام 2023 سيتّم منح المحروقات بناًء على
البطاقة اُألسرّية اّلتي ُتمنح من ِقَبل دائرة الّتوثيِق. 
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