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1

مقدمة
ً
ً ُ
تعتبر الخدمة العسكرية اإللزامية واجبا مقدسا يكلف به كل المواطنين
ً
السوريين الذكور ممن تجاوزو الـ 18عاما ،كما أن المرسوم التشريعي
رقم  30لعام  2007المتضمن قانون خدمة العلم ،حدد األحكام المتعلقة
بالمكلفين الذكور المقيمين خارج سورية.
وقد بدأت سفارة الجمهورية العربية السورية في كوااللمبور بتطبيق
التعليمات الجديدة المتعلقة بمعامالت التجنيد ،والتي صدرت من اإلدارة
ً
القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين اعتبارا من تاريخ 2020/02/10
حيث طرأت تغييرات جوهرية على آلية اجراء المعامالت بحيث تتم بشكل
أسرع وبمتطلبات ورقية أقل ،كما أضحت المعاملة تتم بشكل شبه كامل
في السفارة دون الحاجة لقيام المكلف أو ذويه بمتابعة اإلجراءات لدى
شعب التجنيد ،كما بدأت السفارة مطلع عام  2021بتطبيق اآللية األحدث
إلجراء معامالت البدل النقدي وفق القيم النقدية التي تتناسب مع مدة
اقامة المكلف خارج سورية.

يقدم

هذا الدليل لمحة موجزة حول اإلجراءات الجديدة إلنجاز معامالت

التجنيد بطريقة مبسطة ومتسلسة ،مع اإلجابة على بعض التساؤالت
التي قد تدور في بال المكلف.
ولتعميق فهمك حول اإلجراءات المطلوبة لمختلف المعامالت القنصلية
لــدى السفارة ،ينصح باالطالع على دليل المغترب للخدمات القنصلية
ً
ً
والذي يوفر شرحا مفصال حول الخدمات والمعامالت ومتطلباتها ،إضافة
إلى نصائح وإرشادات ستفيدك أثناء إقامتك في ماليزيا.
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استصدار دفتر خدمة العلم

شؤون التجنيد
 :1اســتــصــدار دفــتــر خــدمــة العلم
للذكور المقيمين خارج سورية:
في نهاية كل عام ميالدي ،تصدر السفارة دعوة
للشباب السوريين الذكور الذين أتموا الثامنة
عــشــر مــن عــمــرهــم إلجــــراء فــحــوص المكلفين
األولية ومــلء استمارة خطية (النموذج رقــم  )10وتصديقها من السفارة ليتم
إرسالها إلى ذوي المكلف في سورية ليتم استصدار دفتر خدمة العلم من شعبة
التجنيد ،كما يمكن البدء بإجراء المعاملة التجنيدية التي يحتاجها المكلف (تأجيل -
ً
ً
ُ
دفع بدل  ..الخ) مباشرة في السفارة لمن لم يكن قد أجرى المعاملة سابقا ،علما
أن التأخر في تقديم هذه االستمارة سيرتب على المكلف غرامة مالية.
يمكن تحميل االستمارة رقم  /10/عبر الرابط التالي ويطلب من المكلف إحضاره
ً
مطبوعا إلى السفارة مع صورتين شخصيتين ،ورسم الحصول على هذه االستمارة
هو  25/دوالر /فقط باإلضافة إلى رسم معاملة التأجيل التي سيقوم بها المكلف
إلى جانب استصدار دفتر خدمة العلم ألول مرة.

معلومة قانونية للمقيمين خارج سورية

ً
ً
يعتبر المكلف المقيم خارج سورية الئقا طبيا للخدمة الميدانية ،مالم يثبت عكس ذلك
لدى عرضه على اللجنة الطبية المختصة في سورية عند عودته لاللتحاق بخدمة العلم
وبالتالي فإن اقرار وضع “الخدمة الثابتة” هو من اختصاص اللجان الطبية داخل سورية ،وال
يمكن البدء بإجراء معاملة بدل الخدمة الثابتة في السفارة.
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استصدار دفتر خدمة العلم

4

التأجيل باإلقامة

 :2التأجيل باإلقامة:
يحق لكل مكلف يقيم خارج سورية أن يتقدم الى السفارة إلجراء معاملة التأجيل
ُ
باإلقامة لتأجيله لمدة عام ميالدي واحد وفق الشروط التي تحددها وزارة الدفاع
ً
وذلك اعتبارا من  01/01ولغاية  3/15من كل عام ميالدي.
وقد طرأ اختالف بسيط بين معاملة التأجيل باإلقامة للمرة األولى ،واجراء معاملة
التأجيل للمرة الثانية أو الثالثة ،مع اشتراط عدم انقطاع المكلف “زيارته الى سورية”
ً
ألكثر من  90يوما.

الثبوتيات المطلوبة إلجراء معاملة التأجيل باالقامة:
 :1جواز السفر وصور عنه “أول اربع صفحات على نفس الورقة”
 :2وثيقة قدوم ومغادرة “بيان حركة” أو صورة عنها ،ويمكن طلبها ضمن المعاملة
ُ
برسم  50 /دوالر/يضاف إلى رسوم المعاملة.
 :3صور عن دفتر خدمة العلم ( صفحات المعلومات  +صفحات التأجيل ) إن كان
المكلف قد حصل على دفتر خدمة علم ،على أن يكون تصوير كل أربع صفحات من
الدفتر على ورقة  A4واحدة ،باإلضافة عن نسخة من إذن السفر  -إن وجد.

خطوات اجراء معاملة التأجيل باالقامة للمرة األولى:

ً
 :1يتقدم المكلف بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبا الثبوتيات المبينة في
الفقرة السابقة ،حيث يقوم القسم القنصلي باستالم المعاملة واستيفاء الرسوم
البالغة  50/دوالر./
 :2يقوم القسم القنصلي بإرسال استمارة المكلف إلى اإلدارة القنصلية في وزارة
الخارجية والمغتربين ليتم معالجتها وفق اإلجراءات المرعية في سورية.
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التأجيل باإلقامة

 :3بعد ورود الرد بالموافقة ،تمنح السفارة المكلف وثيقة “بيان تأجيل” تتضمن رقم
وتاريخ الموافقة على قبول تأجيله ومدة سريانه ،ولهذه الوثيقة القوة القانونية
ّ
والحجية كما لو تم تدوين قرار التأجيل على دفتر خدمة العلم ،كما يمكن ابرازها
أمام الجهات المعنية في سورية كدليل على استمرارية التأجيل.
 :4تبلغ رسوم وثيقة “بيان التأجيل”  25دوالر.
 :5بعد الحصول على وثيقة التأجيل ،يتعين على المكلف مراجعة السفارة في الفترة
ً
من  01/01و لغاية  3/15من العام التالي تأجيله ،وذلك وفقا لما يلي:

خطوات اجراء معاملة التأجيل باالقامة للمرة الثانية والثالثة:

ً
 :1يتقدم المكلف بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبا الثبوتيات
المبينة في الفقرة السابقة  +بيان التأجيل السابق ،حيث يقوم القسم القنصلي
باستالم المعاملة واستيفاء الرسوم البالغة  50/دوالر./
 :2يقوم القسم القنصلي بإرسال استمارة المكلف إلى اإلدارة القنصلية في وزارة
الخارجية والمغتربين ليتم معالجتها وفق اإلجراءات المرعية في سورية.
 :3بعد ورود الرد ،يتم منح المكلف وثيقة “بيان تأجيل” تتضمن رقم وتاريخ الموافقة
ّ
على قبول تأجيله ،ولهذه الوثيقة القوة القانونية والحجية كما لو تم تدوين قرار
التأجيل على دفتر خدمة العلم ،كما يمكن ابرازها أمام الجهات المعنية في سورية
أو ابرازها كدليل الستمرار التأجيل بشكل نظامي.
 :4تبلغ رسوم وثيقة “بيان التأجيل”  25دوالر.
 :5في حال تبين أن المكلف قد انقطع عن بلد اإلقامة “تواجد في سورية” ألكثر من
ً
 90يوما ،أو قام بإجراء معاملة التأجيل بعد تخلفه عن السوق  ،سيتوجب عليه اجراء
ً
المعاملة مجددا “معاملة التأجيل ألول مرة” مع دفع الكفالة والغرامات المالية
المقررة.
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التأجيل الدراسي

 :3التأجيل الدراسي:

يحق لكل مكلف يواظب على الدراسة بشكل نظامي في الجامعات الماليزية*

ً
إجراء معاملة التأجيل بالدراسة وفق أحكام قانون خدمة العلم ،وذلك اعتبارا من
بداية العام الدراسي ولغاية  3/15من كل عام.
يتطلب اجراء معاملة التأجيل الدراسي  -وفق اآللية الجديدة -تقديم جواز السفر
الحالي وصور عنه باإلضافة إلى صور عن دفتر خدمة العلم ( صفحات المعلومات
 +صفحات التأجيل ) إن كان المكلف قد حصل على دفتر خدمة علم ،على أن يكون
تصوير كل أربع صفحات من الدفتر على ورقة  A4واحدة ،وستتم اإلجراءات وفق ما
يلي:

خطوات اجراء معاملة التأجيل بالدراسة ألول مرة:
 :1اطبع استمارة المصدقة المدرسية المتوفرة على موقع السفارة  -صفحة
االستمارات ،وقم بتعبئة المعلومات باللغة العربية واإلنكليزية ،والصق صورتك
الشخصية في الزاوية العليا اليسرى من االستمارة.
ً
 :3توجه إلى جامعتك  /قسم التسجيل أو عمادة الكلية حصرا ،واطلب منهم ختم
ً
االستمارة وتصديقها من قبلهم أوال مع ختم الصورة.
 :4يطلب منك ابــراز صــورة عن دفتر خدمة العلم وجــواز سفرك ،وصــورة عن آخر
شهادة دراسية تحملها ،وصورة عن إذن السفر من شعبة تجنيدك  -إن وجد.
ً
 :5توجه الى السفارة مصطحبا االستمارة المذكورة ،حيث يقوم القسم القنصلي
باستالم المعاملة واستيفاء الرسوم البالغة  50/دوالر./
* ال يقبل تأجيل المكلف الذي يدرس في معاهد اللغة ،كما يشترط إلجراء معاملة التأجيل الدراسي أال يتجاوز عمر المكلف الحد المسموح به من العمر
لكل سنة دراسية في مراحل الدراسة الجامعية المختلفة ،والموضحة على موقع وزارة الدفاع.
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التأجيل الدراسي

 :6يقوم القسم القنصلي بــإرســال معاملتك إلــى اإلدارة القنصلية في وزارة
الخارجية والمغتربين ليتم معالجتها وفق اإلجراءات المتبعة في سورية.
 :7بعد ورود الرد ،سيتم منحك وثيقة “بيان تأجيل” صادرة من السفارة تتضمن رقم
ّ
وتاريخ الموافقة على قبول تأجيلك ،ولهذه الوثيقة القوة القانونية والحجية كما
لو تم تدوين قرار التأجيل على دفتر خدمة العلم ،كما يمكن ابرازها أمام الجهات
المعنية في سورية كدليل على استمرارية التأجيل.

خطوات اجراء معاملة التأجيل بالدراسة للمرة الثانية وما بعد:
تجري معاملة التأجيل الدراسي للمرة الثانية والثالثة وما بعد بنفس الطريقة التي
يتم فيها التأجيل الدراسي ألول مرة كما في الفقرة السابقة ،مع ضرورة احضار
صورة عن وثيقة التأجيل الدراسي الصادرة عن السفارة للعام السابق.
في حال راجع المكلف السفارة لتجديد تأجيله بعد تاريخ  3/15يترتب عليه غرامة
مالية يتم تحديدها من قبل شعبة التجنيد.

ملخص لسير معامالت التجنيد لدى السفارة
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دفع البدل النقدي

:4دفع البدل النقدي:
يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم
خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
ً
فــي دول عــربــيــة أو أجنبية وفــقــا لقيم
متعددة تتناسب بشكل عكسي مع مدة إقامة المكلف خارج سورية.
وقد حدد المرسوم التشريعي رقم  31لعام  2020القيم الجديدة لمبلغ البدل
النقدي وفق شرائح متعددة “انظر الشكل في الصفحة رقم .”11

الثبوتيات المطلوبة إلجراء معاملة البدل النقدي:
 :1جواز السفر الحالي وصور عنه وفق الطريقة المبينة في الصفحة .20
 :2وثيقة قــدوم ومــغــادرة “بيان حركة” أو صــورة عنها ،ويمكن طلبها ضمن
ُ
المعاملة برسم  50 /دوالر/يضاف إلى رسوم المعاملة.
 :3صور عن دفتر خدمة العلم ( صفحات المعلومات  +صفحات التأجيل ) إن كان
المكلف قد حصل على دفتر خدمة علم ،على أن يكون تصوير كل أربع صفحات
من الدفتر على ورقة  A4واحدة.
في حال لم يقم المكلف بدفع البدل النقدي خالل  5سنوات من اقامته خارج
سورية ،ستفرض عليه غرامة مقدارها  200دوالر عن كل سنة تأخير.
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دفع البدل النقدي
وفق اآللية الجديدة ،يمكن
لــلــمــكــلــف إجـــــراء مــعــامــلــة
الــــبــــدل الـــنـــقـــدي ودفــــع
قيمته في السفارة دون
الحاجة إلرســال أي وثائق
إلى ذويه في سورية أو
تحميلهم أي أعباء.

خطوات اجراء معاملة دفع البدل النقدي:
ً
التأجيل الدراسي
 :1يتقدم المكلف بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبا الثبوتيات
المبينة في الفقرة السابقة ،حيث يقوم القسم القنصلي باستالم المعاملة
واستيفاء الرسوم البالغة  50/دوالر./
ً
 :2يقوم القسم القنصلي فوريا بإرسال استمارة المكلف إلى اإلدارة القنصلية
في وزارة الخارجية والمغتربين ليتم معالجته وفق اإلجراءات المرعية في سورية.
 :3بعد ورود الرد ،يجري ابالغ المكلف للحضور إلى السفارة ودفع مبلغ البدل النقدي
الذي تم تحديده من قبل مديرية التجنيد باإلضافة الى الغرامات  -إن وجدت.
ً
ً
ويتم منح المكلف بيانا صادرا من السفارة يثبت دفعه لمبلغ البدل النقدي ،ولهذه
ّ
الوثيقة القوة القانونية والحجية كما لو تم تدوين قرار دفع البدل على دفتر
خدمة العلم ،ويمكن استخدامها في معامالت جوازات السفر ،كما يمنح المكلف
ً
ً
إشعارا نقديا يوضح المبلغ الذي قام بدفعه.
 :4تبلغ رسوم وثيقة “بيان البدل”  25دوالر.

ضع في عين االعتبار:
ً
عملة دفع البدل النقدي هي الدوالر األمريكي حصرا ،لن يقبل القسم القنصلي استيفاء
ّ
اي عملة أخرى (رينغت  -يورو) للبدل النقدي واحرص على أن تكون األوراق النقدية خالية
ً
تماما من أي حك أو شطب ،وأن تكون من اصدار عام  2013ومابعد.
ستتولى شعبة تجنيدك حساب مدة اقامتك الفعلية خارج سورية ،ويقع على عاتفها اصدار
القرار بالمبلغ اإلجمالي الذي يتوجب عليك دفعه عند الموافقة على طلبك ،كما أن شعبة
تجنيدك هي من ستقرر قيمة البدل النقدي المناسب لحالتك وليس السفارة,
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االسئلة الشائعة حول معامالت البدل النقدي:
 هل دفع البدل النقدي إلزامي ؟فــي جميــع األحــوال فأنــت مخيــر بيــن االلتحــاق بخدمــة العلــم فــي ســورية ،أو دفــع
ً
البــدل النقــدي المحــدد وفقــا لمــدة اقامتــك خــارج ســورية ،ولكــن ضــع فــي عيــن
االعتبــار وجــود غرامــة نقديــة مقدارهــا  /200/دوالر عــن كل ســنة تأخيــر بعــد تجــاوز
اقامتــك لـــ 5ســنوات خــارح ســورية.

ً
 أعلم أنه يمكنني االقامة في سورية لمدة  90يوما خالل العامالميالدي الواحد ،ولكن ماذا لو رغبت باالقامة لوقت أطول من ذلك ؟
ً
ً
يمكنــك لتقــدم بطلــب خطــي لشــعبة تجنيــدك لتمديــد اقامتك لمــدة  60يوما اضافيا
مقابــل رســم مقــداره  /200/دوالر ،إال أن هــذه المــدة االضافيــة ال تحتســب ضمــن
المــدة الالزمــة لدفــع البــدل النقــدي.

 وردتني الموافقة على دفع البدل النقدي ولكن لم أقم بالدفعماذا سيحدث ؟
بعــد ورود الموافقــة علــى دفعــك للبــدل النقــدي ،ســيكون أمامك مهلــة عام واحد
ً
فقــط لدفــع المبلــغ واســتكمال المعاملــة ،وإال فســتكون مضطــرا للقيــام بالمعاملــة
ً
مجــددا وبثبوتيــات ورســوم جديدة.

 -هل يمكن للسفارة “تسريع” معاملة التجنيد الخاصة بي؟

ُ
ال يوجــد فــي عــرف الســفارة مصطلــح “تســريع” أو ابطــاء أي معاملــة ،كل مــا يمكنــك
فعلــه هــو انتظــار انجــاز معاملتــك علــى المنصــة اإللكترونيــة الخاصــة بالســفارة ،كمــا
لــن يتــم اإلجابــة علــى اي استفســار حــول أرقــام المراســات الرســمية مــع الجهــات
العامــة ألي ســبب وألي شــخص كان.
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معامالت الخدمة االحتياطية

الـــــــــخـــــــــدمـــــــــة
االحتياطية
 :5معاملة االستبعاد من الخدمة
اإلحتياطية:
يمكن للمقيمين خارج سورية ممن حازوا على
شرف تأدية الخدمة اإللزامية في الجيش العربي
الــســوري إجــراء معاملة االستبعاد من الخدمة
االحتياطية لمدة عام ميالدي واحد.

الثبوتيات المطلوبة إلجراء معاملة االستبعاد من الخدمة االحتياطية:
 :1جواز السفر الحالي وصور عنه.
 :2وثيقة قدوم ومغادرة “بيان حركة أو صورة عنها ،ويمكن طلبها ضمن المعاملة
ُ
برسم  50 /دوالر/يضاف إلى رسوم المعاملة.
 :3صور عن دفتر خدمة العلم ( صفحات المعلومات  +صفحة تأدية الخدمة ) على
أن يكون تصوير كل أربع صفحات من الدفتر على ورقة  A4واحدة.
 :4صورة عن وثيقة االستبعاد من الخدمة االحتياطية للعام السابق.

خطوات اجراء معاملة االستبعاد من االحتياط:

ً
 :1يتقدم المكلف بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبا الثبوتيات
المبينة في الفقرة السابقة ،حيث يقوم القسم القنصلي باستالم المعاملة
واستيفاء الرسوم البالغة  50/دوالر./
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 :2يقوم القسم القنصلي بإرسال معاملة المكلف إلى اإلدارة القنصلية في وزارة
الخارجية والمغتربين ليتم معالجتها وفق اإلجراءات المرعية في سورية.
 :3بعد ورود الرد ،يتم منح المكلف وثيقة صادرة من السفارة تتضمن رقم وتاريخ
ّ
قــرار االستبعاد ،ولــهــذه الوثيقة الــقــوة القانونية والحجية كما لــو تــم تدوين
القرارعلى دفتر خدمة العلم ،كما يمكن ابرازها أمام الجهات المعنية في سورية
أو استخدامها في معامالت جوازات السفر ،وتبلغ رسوم هذه الوثيقة  25دوالر.

 :6معاملة البدل النقدي لمن أدى الخدمة
االحتياطية:
يتيح المرسوم التشريعي رقم  31لعام  2020إمكانية دفع البدل النقدي لمن
سبق له تأدية الخدمة اإللزامية في الجيش العربي السوري ،شريطة أن يقيم
لعام ميالدي واحد على األقل خارج سورية ،ويحدد مبلغ البدل النقدي لهذه الفئة
بـ 5000آالف دوالر أمريكي.

ً
أما عن سير اجــراءات معاملة البدل النقدي لالحتياطيين فهي تماما كمعاملة
البدل النقدي العادية ،مع اختالف بسيط في الثبوتيات المطلوبة ،حيث يتطلب
اجــراء هذه المعاملة ابــراز صورة عن دفتر العلم أو ما يثبت أن المكلف قد أدى
الخدمة اإللزامية سابقا.
ً
مطلوب دائما لجميع المعامالت المتعلقة بالتجنيد ،وفي حال
القنصلي
التسجيل
ً
ً
لم تكن مسجال قنصليا لدى السفارة فإبمكانك االطالع على التفاصيل وتحميل
االستمارة على الرابط التالي
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معاملة بدل فوات الخدمة

:6بدل فوات الخدمة:
يمكن لمواليد عام  1980وماقبل ممن لم يسبق لهم تأديه الخدممة اإللزامية
ألسباب ال تتعلق بالتأجيل ،ولم يتم اعفاؤهم منها ،دفع مبلغ وقدره  8000دوالر
ً
أمريكي كبدل لفوات الخدمة ،وذلك خالل ثالثة أشهر من اتمامهم لسن  42عاما
تحت طائلة المالحقة القانونية وإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المكلف في
سورية ،وكل سنة تأخير اضافية في اجراء المعاملة سترتب على المكلف غرامة
مالية مقدارها  200دوالر.
ً
علما أن الثبوتيات المطلوبة إلجراء هذه المعاملة هي نفسها الثبوتيات المطلوبة
لمعاملة البدل النقدي ،باإلضافة إلى اخراج قيد حديث ومصدق.

خطوات اجراء معاملة بدل فوات الخدمة:

ً
 :1يتقدم المكلف بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي في السفارة مصطحبا
الثبوتيات المبينة في الفقرة السابقة ،حيث يتم استالم المعاملة واستيفاء
الرسوم البالغة  50/دوالر./
 :2يقوم القسم القنصلي بــإرســال المعاملة إلــى اإلدارة القنصلية في وزارة
الخارجية والمغتربين ليتم معالجتها وفق اإلجراءات المرعية في سورية ،كما يتم
احتساب الغرامات المترتبة على المكلف لقاء تأخره في تسديد بدل فوات الخدمة.
 :3بعد ورود الــرد وقيام المكلف بدفع المبالغ المترتبة عليه ،يتم منح المكلف
وثيقة صــادرة من السفارة تتضمن رقم وتاريخ قــرار دفعه لبدل فــوات الخدمة
ّ
ولهذه الوثيقة القوة القانونية والحجية كما لو تم تدوين القرارعلى دفتر خدمة
العلم ،كما يمكن ابرازها أمام الجهات القضائية في سورية أو استخدامها في
معامالت جوازات السفر وتبلغ رسوم هذه الوثيقة  25دوالر.
 :4بعد دفع بدل فوات الخدمة يمكن للمكلف تسوية وضعه القضائي وإلغاء الحجز
التنفيذي على أمواله في سورية.
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معاملة الوحدانية

 :7معاملة الوحدانية:
يمكن تأجيل المكلف الذي ليس له أشقاء ذكور من أحد والديه أو كالهما ،وذلك
بشكل مؤقت إلى أن يحصل على اإلعفاء النهائي في إحدى الحاالت المبينة على
موقع وزارة الدفاع على الرابط التالي أو لحين والدة شقيق ذكر له ،حينئذ تنتفي
عنه صفة الوحيد.

الثبوتيات المطلوبة الجراء معاملة الوحدانية:
 :1جواز السفر الحالي وصور عنه.
 :2صور عن دفتر خدمة العلم إن وجد.
 :3نسخة أصلية من بيان عائلي حديث االصدار ومصدق.
 :4وثيقة قدوم ومغادرة “بيان حركة”.

خطوات اجراء معاملة الوحدانية:

ً
 :1يتقدم المكلف بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبا الثبوتيات
المبينة في الفقرة السابقة ،حيث يقوم القسم القنصلي باستالم المعاملة
واستيفاء الرسوم البالغة  50/دوالر./
 :2يقوم القسم القنصلي بــإرســال المعاملة إلــى اإلدارة القنصلية في وزارة
الخارجية والمغتربين ليتم معالجتها وفق اإلجراءات المرعية في سورية.
 :3بعد ورود الرد ،يتم منح المكلف وثيقة صادرة من السفارة تتضمن رقم وتاريخ
ّ
قرار تأجيله كوحيد ،ولهذه الوثيقة القوة القانونية والحجية كما لو تم تدوين
القرارعلى دفتر خدمة العلم ،كما يمكن ابرازها أمام الجهات المعنية في سورية
أو استخدامها في معامالت جوازات السفر،.وتبلغ رسوم هذه الوثيقة  25دوالر.
 :4يجب على المكلف الوحيد مراجعة السفارة كل ثالث سنوات للقيام بالمعاملة
ً
مجددا ،وذلك حتى حصوله على قرار اإلعفاء النهائي وفق أنظمة وزارة الدفاع.
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المغتربفوات الخدمة
المغترببدل
معاملة
زيارةزيارة

يمكن للمغترب تقديم طلب
الزيارة لمرة ثانية ضمن السنة
الــمــيــاديــة شــريــطــة أن تكون
الــزيــارة لسبب قاهر أو لظرف
طــارئ ،شريطة تقديم وثائق
وثبوتيات تثبت ذلك.

 7معاملة زيارة المغترب:
يحق للمواطن السوري المغترب المتخلف عن أداء الخدمة اإللزامية التقدم بطلب
موافقة على تسهيل الزيارة الى سورية مرة واحدة في السنة فقط ،بحيث يسمح
ً
له باإلقامة في سورية لمدة  90يوما متصلة.
ً
ً
ٌ
يشترط استعمال الموافقة  -في حال صدورها -خالل مدة  180يوما اعتبارا من
تاريخ صدورها ،وال يترتب على إجراء المعاملة أي رسوم.

الوثائق المطلوبة الجراء معاملة زيارة المغترب:
 :1صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني فردي  +صورة شخصية.
 :2جواز السفر الساري المفعول وصور عنه.
:3تعبئة االســتــمــارة المخصصة لــهــذا الــغــرض والــمــتــوفــرة على مــوقــع السفارة
اإللكتروني  -صفحة االستمارات.

ً
ً
 :4أن يكون مقدم الطلب مسجال قنصليا في السفارة.

خطوات اجراء معاملة زيارة المغترب:

ً
 :1يتقدم المغترب بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبا الثبوتيات
المبينة في الفقرة السابقة ،حيث يقوم القسم القنصلي باستالم المعاملة
وإرسال الطلب إلى إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين للدراسة.
 :2يستغرق ورود الرد فترة ال تقل عن شهرين ،يبلغ بعدها طالب الزيارة بنتيجة
الطلب للقدوم إلى السفارة واستالم وثيقة تثبت منحه الموافقة ،وذلك إلبرازها
على المنافذ الحدودية لدى وصوله إلى سورية.
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االسئلة الشائعة حول معامالت التجنيد

االسئلة الشائعة حول معامالت التجنيد:
 هل تنطبق التعليمات الواردة في هذا الدليل على المقيمين فيدول ليس فيها سفارات أو قنصليات سورية ؟
نعــم ! فــي هــذه الحالــة يمكنــك مراجعــة أي ســفارة أو قنصليــة ســورية فــي أي
دولــة فــي العالــم إلجــراء معاملــة التجنيــد التــي ترغــب بهــا مهمــا كانــت صفــة
اقامتــك بمــا فــي ذلــك البحــارة العاملــون علــى ظهــر الســفن ،كمــا يمكــن فــي هــذه
الحالــة ألحــد أقاربــك حتــى الدرجــة الرابعــة أو وكيلــك القانونــي القيــام بالمعاملــة
نيابــة عنــك فــي ســورية ،وذلــك وفــق التعليمــات المبينــة علــى موقــع وزارة الدفــاع.

 خرجت من سورية بطريقة غير شرعية ،هل يمكنني اجراء المعاملة ؟قبــل البــدء بمعاملــة التجنيــد ،يتوجــب عليــك التقــدم بطلــب لتســوية وضعــك لــدى
ً
الســفارة وفقــا للخطــوات الموضحــة فــي دليــل المغتــرب للخدمــات القنصليــة وعنــد
ورود الموافقــة ،ســتتمكن مــن إجــراء معاملــة التجنيــد الخاصــة بــك كالمعتــاد.
وعلــى أي حــال ،فــي حــال احتــوت وثيقــة “بيــان الحركــة” علــى أخطــاء ،فســيتوجب
ً
علــى ذويــك فــي ســورية تصحيحهــا لــدى إدارة الهجــرة والجــوازات أوال.

 -هل يمكنني توكيل شخص إلجراء معاملة التجنيد نيابة عني ؟

ُ
نعــم ،و فــي هــذه الحالــة ســيطلب من وكيلك ارفــاق وكالة قانونية ضمن المعاملة
وفق التعليمات الموضحة في دليل المغترب للخدمات القنصلية.

 أرغب بتأجيل شقيقي المقيم في سورية ،ماذا علي أن أفعل ؟في هذه الحال يمكنك اســتصدار “وثيقة اثبات إقامة” برســوم قدرها  /50/دوالر/
ً
ثــم تقــوم بإرســالها إلــى ذويــك فــي ســورية ،وهــذه المعاملــة منفصلــة تمامــا عــن
تأجيلــك أنــت وال تتطلــب هــذه المعاملــة ســوى التســجيل القنصلي في الســفارة.
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مالحظات هامة

نــصــائــح وإرش ـ ــادات
عامة

في جميع األحوال:

ً
حافظ على وضعك التجنيدي قانونيا وسليما ،مهما كان سبب أو وضع إقامتك
في ماليزيا ،واحرص على إجراء معاملة التجنيد الخاصة بك دون تأخير حتى ال
تترتب عليك أي غرامة.
احرص على اصطحاب

تـــــــابـــــــع ال ـ ــم ـ ــوق ـ ــع

المرفقات الصحيحة

اإللكتروني للسفارة

التي ستلزمك في
إجــراء معاملتك مع
أخـ ــذ صــــور واضــحــة
عــنــهــا عــبــر السكانر
ً
حصرا.

احرص على التدقيق
فــــــي مـــعـــلـــومـــات
طلب المعاملة قبل
التوقيع عليها.

وح ــس ــاب ــات ــه ــا عــلــى
مـ ــواقـ ــع ال ــت ــواص ــل
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي
لتصلك آخ ــر األخــبــار
والتحديثات.

ضع في عين االعتبار:
ً
إن مجرد تقديمك للطلب ال يعتبر ضمانا لقبول تأجيلك  -دفعك للبدل ،ويعود
لمديرية التجنيد العامة مطلق الصالحية في قبول طلبك من عدمه وفق
تقديرها الخاص ،وال تتحمل السفارة أي مسؤولية حيال ذلك.
إن رفض معاملتك بسبب البيانات الخاطئة التي تقدمها،سوف يتسبب إعادة
تقديم طلبك مع مرفقات جديدة ورســوم جــديــدة ،وقــد تسبب المعلومات
الخاطئة أو المرفقات المزورة للمالحقة القضائية وفق القوانين النافذة.
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مالحظات هامة
خ ــص ــص ــت الـ ــسـ ــفـ ــارة ب ــواب ــة
إلــكــتــرونــيــة لــمــتــابــعــة نتيجة
مــعــامــلــتــك وال ــت ــق ــدم ال ــذي
وصلت إليه ،فقط أدخل رقمك
القنصلي وستظهر لك نتيجة
وبالتالي الداعي
معاملتك،
ً
ل ــات ــص ــال هــاتــفــيــا بــالــقــســم
الــقــنــصــلــي لــاســتــفــســار عن
نتيجة معاملتك.
سيظهر هنا العنوان

ً
وختاما:

تأكد من تصوير جوازات السفر ودفاتر
خدمة العلم بحيث يتم تصوير كل 4
صفحات مــن الــدفــتــر أو الــجــواز على
ورقة  A4واحدة ،وباستخدام السكانر
ً
حصرا وليس كاميرا الهاتف المحمول
وأن تكون الصور كبيرة وواضحة بما
يكفي.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالخدمة اإللزامية في سورية ،تنصح
السفارة باالطالع على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية
السورية.
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كل ما تحتاج معرفته حول

معامالت التجنيد

للمكلفين المقيمين خارج سورية

@SYRIANEMBASSYKL
WWW.SEKL.GOV.SY

