
 /2021عام/لالرسوم القنصلية ل

 م
طبيعة 
الرسم  نوع املعاملة املعاملة

 ابليورو
1 

منح 
جوازات 

 السفر

  25       €  تسجيل قنصلي
  685     €  ( ألول مرة مستعجلاصدار جواز سفر جديد ) 2
  275     €  ( ألول مرة عادياصدار جواز سفر جديد ضمن نظام الدور ) 3

  660     €  من اجلواز القدمي(  5قنصلياا )راجع الصفحة رقم مسّجلوصاحب اجلواز  منته   عن جواز   ( بدلا مستعجلسفر جديد ) اصدار جواز 4

  685     €  من اجلواز القدمي( 5)راجع الصفحة رقممسّجل قنصلياا  غريوصاحب اجلواز  منته   عن جواز   بدلا ( مستعجلاصدار جواز سفر جديد ) 5

من اجلواز  5)راجع الصفحة رقمقنصلياا  مسّجلوصاحب اجلواز  منته   عن جواز   بدلا ( عادياصدار جواز سفر جديد ضمن نظام الدور ) 6
 القدمي(

 €     250  

7 
اجلواز من  5)راجع الصفحة رقم قنصلياا  مسّجل غريوصاحب اجلواز  منته   عن جواز   بدلا ( عادياصدار جواز سفر جديد ضمن نظام الدور)

 القدمي(
 €     275  

  705     €  من اجلواز القدمي( 5)راجع الصفحة رقمقنصلياا  مسّجلاتلف أو ضائع وصاحب اجلواز  عن جواز   بدلا ( مستعجلاصدار جواز سفر جديد ) 8

من اجلواز  5)راجع الصفحة رقم قنصلياا  مسّجل غرياتلف أو ضائع وصاحب اجلواز  عن جواز   بدلا ( مستعجلاصدار جواز سفر جديد) 9
 القدمي(

 €     730  

10 
من اجلواز  5)راجع الصفحة رقم قنصلياا  مسّجل(بدل عن اتلف أو ضائع وصاحب اجلواز عادياصدار جواز سفر جديد ضمن نظام الدور)

 القدمي(
 €     295  

11 
من  5)راجع الصفحة رقمقنصلياا  مسّجل غري( بدل عن اتلف أو ضائع وصاحب اجلواز عادياصدار جواز سفر جديد ضمن نظام الدور)

 اجلواز القدمي(
 €     320  

  25       €  منح تذكرة مرور 12
  415     €  ستعجلاملىل إ العاديفرق حتويل جواز سفر جديد من نظام الدور  13
14 

 الوكالت

  85       €  وكالة )عامة أو خاصة(
  85       €  عزل وكالة )عامة أو خاصة( 15
  45       €  املصادقة على وكالة )عامة أو خاصة( 16
  25       €  التصديق القنصلي 17
18 

األحوال 
 املدنية

  50       €  من اتريخ حدوث الواقعة )بيان أحوال + تصديق( اا يوم /90تسجيل واقعة أحوال مدنية )ولدة + زواج + طالق + وفاة( خالل فرتة /

خيص )ولدة + وفاة( )بيان  من اتريخ حدوث الواقعة وقبل مرور سنة مبا اا /يوم90تسجيل واقعة أحوال مدنية )ولدة + زواج + وفاة( بعد مرور مدة/ 19
  95       €  قبل مرور سنة( مدنية أحوال + تصديق + غرامة أتخري تسجيل واقعة أحوال

بعد مرور  مدنية تسجيل واقعة أحوال مدنية )ولدة( بعد مرور سنة من اتريخ حدوث الواقعة )بيان أحوال + تصديق + غرامة أتخري تسجيل واقعة أحوال 20
  135     €  سنة(

  25       €  لدى السفارة مسّجلصورة طبق األصل عن بيان أحوال مدنية  21
  45       €  قة من وزارة اخلارجية واملغرتبنيطلب استخراج وثيقة من سورية مصدّ  22
  50       €  تسوية وضع 23
  85       €  حمضر نقل أاثث ومفروشات وسيارة وغريها من وسائط النقل 24
25 

شؤون 
 التجنيد

  45       €  أجيل ابإلقامةلتاستمارة مكّلف خاصة اب
  45       €  خاصة بتجديد معذرة التأجيل ابإلقامة مكّلفاستمارة  26
  45       €  خاصة ابلستبعاد من الحتياط مكّلفاستمارة  27
  45       €  خاصة بتجديد معذرة الستبعاد من الحتياط مكّلفاستمارة  28
  45       €  خاصة إبعفاء الوحيد مكّلفاستمارة  29
  45       €  خاصة بتجديد معذرة العفاء للوحيد املؤقت مكّلفاستمارة  30
  45       €  خاصة بدفع البدل النقدي مكّلفاستمارة  31
  45       €  خاصة ابلتأجيل الدراسي مكّلفاستمارة شؤون  32



  45       €  خاصة بتجديد معذرة التأجيل الدراسي مكّلفاستمارة  التجنيد 33
  25       €  عدادات السوق )مل حيصل على دفرت خدمة العلم(إجيِر مل الذي  مكّلف/ لل10/ استمارة منوذج رقم 34
  85       €  عدادات السوق من دون عذر"إر عن إجراء فحوص "التأخّ  2020 عامل/ ل31/ من املرسوم /95غرامة املادة/ 35
  85       €  عدادات السوق"إف عن تدقيق ف عن جتديد معذرة استمرار التأجيل والتخلّ "التخلّ  2020 عامل/ ل31/من املرسوم /100غرامة املادة/ 36
  165     €  الذي يرغب بدفع البدل النقدي وجتاوزت إقامته مخس سنوات بعد دخوله سن التكليف مكّلفجتنيدية سنوية لل ةغرام 37
  2,475   €  الذي ولد يف دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغريها إقامة دائمة ومستمرة حىت دخوله سن التكليف  مكّلفالبدل النقدي لل 38

39 
 تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها ما الذي ولد وأقام يف دولة عربية أو أجنبية مدة ل مكّلفالبدل النقدي لل

 ملبلغ مخسمائة دولر أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن عشر سنوات وحىت سبع عشرة سنة ضمناا يعادل بعملة اليورو 
 €   5,355  

  5,765   €  سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف  /4/تقل عن  املقيم يف دولة عربية أو أجنبية مدة ل مكّلفالبدل النقدي لل 40
  6,590   €  سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف  /4/ سنوات ومل يتم /3/ تقل عن املقيم يف دولة عربية أو أجنبية مدة ل مكّلفالبدل النقدي لل 41
  7,415   €  سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف  /3/ ومل يتم سنتنيتقل عن  املقيم يف دولة عربية أو أجنبية مدة ل مكّلفالبدل النقدي لل 42
  8,235   €  قبل أو بعد دخوله سن التكليف  سنتنيتقل عن سنة واحدة ومل يتم  املقيم يف دولة عربية أو أجنبية مدة ل مكّلفالبدل النقدي لل 43
  6,590   €  اخلدمة اإللزامية أو يعَف منها "بدل فوات اخلدمة" ومل يؤدِّ عاماا  42الذي جتاوز سن الـ مكّلفالبدل النقدي لل 44
  4,120   €  تقل عن سنة واحدة البدل النقدي لإلعفاء من اخلدمة الحتياطية للمقيم يف دولة عربية أو أجنبية مدة ل 45

 


