
 لدفع البدل النقديدليل املواطن 

 املكلف املقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية

مين جميع أتيمكن من خالل موقع وزارة الخارجية على االنترنيت التعرف على األوراق املطلوبة ودليل املواطن من أجل 

 الوثائق املطلوبة ملعاملة دفع البدل

  البعثة أو وكيله القانونييراجع املواطن 

 الثبوتية املطلوبة من املواطن في بداية املعاملة: األوراق

) بيان أولي يعاد التحقق منه  أو صورة الكترونية عنه بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته -1

 لدى اإلدارة القنصلية(

 الكترونية عنه.ة كان بحوزته أو صور دفتر خدمة العلم في حال  -2

 .بيان القيد املدنيأو أو الهوية الشخصية جواز السفر  -3

 الرسوم:

 مقدار البدل النقدي واملدد املطلوب تحقيقها:

إقامة بحرية ( ملدة ال  –دول أجنبية  –أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في )دول عربية ( $ ثمانية آالف دوالر 8000) -أ 

 تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

   إقامة بحرية ( ملدة ال تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله  –دول أجنبية  –كل مكلف حقق إقامة فعلية في )دول عربية

 بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد اإلنقطاعات الحاصلة معه.سن التكليف 
ً
 ولم يؤجل باإلقامة يعتبر مشموال

  / في العام امليالدي الواحد سواًء كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة 90كل مكلف أجل باإلقامة البرية أو البحرية يمنح 
ً
/ يوما

 عن بلد اإلقامة.
ً
 القطر العربي السوري  وال تعتبر انقطاعا

 الدبلوماسيةالبعثة  صدرهاأوراق ت

 

اإلدارة القنصلية بعد وصول صدرها أوراق ت

 اإلضبارة إليها

 بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات )بيان أولي( □

 استمارة خاصة بدفع البدل النقدي    □

استمارة خطية وفق النموذج املعمم على البعثات الدبلوماسية  □

 /.10السورية ملن لم ُيجِر )إعدادات السوق( نموذج رقم /

 

 بيان حركة  –بيان قيد نفوس  □



م فيها أو بغيرها إقامة دائمة ( $ ألفان وخمسمائة دوالر أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقا2500) -ب 

 ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

 / في العام امليالدي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف املشمول بأحكام 90كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها 
ً
/ يوما

 عن بلد اإلقامة وال يجوز جمعها.
ً
 هذه الفقرة ال تعتبر انقطاعا

  بأحكام الفقرة /أ/.90عن /كل مكلف تزيد انقطاعاته 
ً
 في العام امليالدي الواحد يعتبر مشموال

ً
 / يوما

 800000) –ج 
ً
( ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقا

 للفقرة /
ً
و الذي أتم خمس سنوات خدمة / من قانون خدمة العلم ملدة خمس سنوات متواصلة أ10/ من املادة /ثانيا

 فعلية لدى املؤسسة املذكورة واستمر خاللها بمزاولة املهنة, تدفع في مصرف سورية املركزي.

 (يوم عمل فعلي 34املدة الزمنية للمعاملة ) املعاملة:الزمن الالزم إلنجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل املواطن لدفع البدل النقدي

 فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السوريةاملكلف املقيم في بلد ال يوجد 

 والعاملون على ظهر البواخر .
ً
 واملكلف الذي لديه إقامة سابقة ومقيم داخل القطر حاليا

مين جميع أتيمكن من خالل موقع وزارة الخارجية على االنترنيت التعرف على األوراق املطلوبة ودليل املواطن من أجل 

 لة دفع البدلالوثائق املطلوبة ملعام

 في هذه الحالة يوجد خيارين:

لية: إما أقرب تمثيل دبلوماس ي
ّ
 ملعتمد.وفق اإلجراء ا تتم اال

 خدمة املواطن قسمأو  أو شعبة التجنيد الخاصة باملكلف

أو أحد ذويه )األصول والفروع والزوجات واألعمام واألخوال والعمات والخاالت( املواطن االوراق الثبوتية املطلوبة من 

 في بداية املعاملة:أو وكيله القانوني 

 بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في املحافظات  -1

 من الحاصلين عليه.دفتر خدمة العلم في حال كان  -2

في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان أو بيان القيد املدني  جواز السفر أو الهوية الشخصية -3

 
ً
 الدفتر مفقودا

 ......... / من قانون خدمة العلم13/ من املادة /2للمكلفين املشمولين بالفقرة / نيإخراج قيد عن السجل املد -4

 الرسوم:

 مقدار البدل النقدي واملدد املطلوب تحقيقها:

إقامة بحرية (  –دول أجنبية  –)دول عربية ( $ ثمانية آالف دوالر أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في 8000) -أ 

 ملدة ال تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

   إقامة بحرية ( ملدة ال تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله  –دول أجنبية  –كل مكلف حقق إقامة فعلية في )دول عربية

 بأحكام 
ً
 هذه الفقرة بغض النظر عن مدد اإلنقطاعات الحاصلة معه.سن التكليف ولم يؤجل باإلقامة يعتبر مشموال

 املواطن خدمةقسم التي تؤمنها الشعبة أو وراق األ 

 صورة سجل فحوص  □

 خدمة املواطن قسماستمارة خطية وفق النموذج املعمم ملن لم ُيجِر )إعدادات السوق( مصدقة من الشعبة أو   □

 استمارة خاصة بدفع البدل النقدي    □



  / في العام امليالدي الواحد سواًء كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة 90كل مكلف أجل باإلقامة البرية أو البحرية يمنح 
ً
/ يوما

 عن بلد اإلقامة.
ً
 القطر العربي السوري  وال تعتبر انقطاعا

دوالر أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة ( $ ألفان وخمسمائة 2500) -ب 

 دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

 / في العام امليالدي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف املشمول بأحكام 90كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها 
ً
/ يوما

 
ً
 عن بلد اإلقامة وال يجوز جمعها. هذه الفقرة ال تعتبر انقطاعا

 / بأحكام الفقرة /أ/.90كل مكلف تزيد انقطاعاته عن 
ً
 في العام امليالدي الواحد يعتبر مشموال

ً
 / يوما

 800000) –ج 
ً
( ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقا

 للفقرة /
ً
/ من قانون خدمة العلم ملدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة 10املادة // من ثانيا

 فعلية لدى املؤسسة املذكورة واستمر خاللها بمزاولة املهنة, تدفع في مصرف سورية املركزي.

 

 (يوم عمل فعلي 34املدة الزمنية للمعاملة )الزمن الالزم إلنجاز املعاملة:

 


