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 قــــــــانون المغتربيـــن
 )١٩(القـــــانون رقم 

 
 

 :رئيس الجمهورية 

 . م ١١/٦/١٩٨٩  هـ الموافق لـ٨/١١/١٤٠٩بناء على أحكام الدستور ، وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 :يصـــدر ما يلـــــي 

انون                  ـ ١المـــادة  ـ  ـذ الق ام ه ق أحك ي سوري أو من في          : يقصد بعتبير المغترب العربي السوري  في تطبي واطن عرب آل م

ـان ـ بقصد العمل وال يتقاضى أجرا من احدى           حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبن

 .مة في الجمهورية العربية السورية طيلة اقامته في الخارج الجهات العا

دا         ـ ٢المـــادة  ـ  ة السورية ـ ع ة العربي يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهوري

 :لبنان ـ وال يحملون جنسية أجنبية رسم عن آل سنة اقامة يحدد وفقا لما يلي 

أو ما ) دوالر امريكي( السنوي الرسم الفئـــــات
 يعادله  بالعمالت القابلة للتحويل

 :فئة اولـى 
  دوالًرا٥٠ ـ عـــــامل غير مؤهل 
  دوالرًا٧٥ ـ عــــامل حـــــرفي

 
 :فئة ثــــــانية 

 :عــامل لدى جهات حكومية أو خاصة * 

  دوالرًا٧٥ يحمل شهادة اعدادية أو ال يحمل أي مؤهل علمي .١
  دوالرًا١٠٠ ئز على شهادة ثانوية حا .٢
  دوالرًا١٢٥ حائز على شهادة جامعية  .٣
  دوالرًا١٥٠ حائز هلى شهادة اختصاص عال .٤

 
  :الثةفئة ثــــــ

 :عــامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشرآات العربية والدولية * 

  دوالرًا١٥٠ حائز على شهادة ثانوية  .١
  دوالرًا٢٥٠  حائز على شهادة جامعية .٢
  دوالرًا٣٥٠  حائز هلى شهادة اختصاص عال .٣

 



 ٢صفحة 

 

 
  :ة رابعةفئ

صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه             .١
  دوالرًا٥٠٠ حائز على شهادة ثانوية حائز على شهادة ثانوية 

  دوالرًا٧٠٠ تاجر أو صناعي أو مقاول ، أو مستثمر ـ شريكا آان أو يعمل لحسابه  .٢
  دوالرًا٣٥٠  حائز هلى شهادة اختصاص عال .٣

 

 .اذا آان المكلف مشموال بأآثر من فئة يستوفى رسم الفئة االعلى 

 .ال تعتبر جنسية احدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية  

ية العربية السورية ويحمل الجنسية يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهور 
 .االجنبية  أن يشمل بأحكام هذا القانون اذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك 

 

ة عن                        ـ ٣المـــادة  ـ  ديل جزء من دخولهم السنوية الناجم انون تب ذا الق ة من ه ادة الثاني ذآورين في الم يجوز لالضخاص الم

 : .نوى وفقا لما يلي عملهم في الخارج آحد أدنى س

 أو ما يعادله  دوالر امريكي التبديل ـ  الفئة االولى
 بالعمالت القابلة للتحويل

  دوالًرا٥٠٠ ـ عـــــامل غير مؤهل 
  دوالرًا٧٥٠ ـ عــــامل حـــــرفي

 
 :فئة ثــــــانية ال

 :عــامل لدى جهات حكومية أو خاصة * 

  دوالرًا٧٥٠ ي مؤهل علمييحمل شهادة اعدادية أو ال يحمل أ .١
  دوالرًا١٠٠٠ حائز على شهادة ثانوية  .٢
  دوالرًا١٢٥٠ حائز على شهادة جامعية  .٣
  دوالرًا١٥٠٠ حائز هلى شهادة اختصاص عال .٤

 
  :الثةفئة ثــــــال

 :عــامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشرآات العربية والدولية * 

  دوالرًا١٥٠٠ حائز على شهادة ثانوية  .١
  دوالرًا٢٥٠٠ حائز على شهادة جامعية  .٢
  دوالرًا٣٥٠ ٠ حائز هلى شهادة اختصاص عال .٣

 
  :ة رابعةفئال

  دوالرًا٥٠٠٠صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه  .١
 الرًا دو٧٠٠٠ تاجر أو صناعي أو مقاول ، أو مستثمر ـ شريكا آان أو يعمل لحسابه  .٢

 



 ٣صفحة 

 

يترتب على العاملين في الدولة أو في احدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة                   ـ ٤المـــادة  ـ 

داره                       ى ومق ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجرا أو جزءا منه ، اعدة وتبديل حد أدن

 .لتي يتقاضونها بالعمالت االجنبية طيلة فترة عملهم في الخارج من أجورهم وتعويضاتهم ا%) ٢٥(

 

دخلوا                          ـ ٥المـــادة  ـ  انون أن ي ذا الق ة من ه ادة الثاني ام الم يحق لالشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحك

 واحدة في السنة بحدود         معهم الى سوريامواد أو أمتعة لالستعمال الشخصي غير معدة لالغراض التجارية مرة           

ة والرسوم والضرائب                        اة من الرسوم الجمرآي ذآورة معف ة الم قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثاني

 .االخرى 

 

ادة الثالث      ـ ٦المـــادة  ـ  ام الم ة  أ ـ يحق لالشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية ، تبديل المبالغ وفق أحك

تفادة من              ) خمس سنوات (والذين ال تقل مدة اقامتهم عن        ة االس ة فعلي ة السورية اقام خارج الجمهورية العربي

 :المزايا التاليـــة 

 .ادخال أثات منزلي جديد  بما في ذلك االدوات الكهربائية المنزلية الجديدة عند انتهاء االقــــامة  .١

 .مغترب عند انتهاء االقامة ادخال االت ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة ال .٢

ادخال آالت وآليات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات االنتاج الزراعي             .٣

 .والصناعي الالزمة للقطاعين والخاص والمشترك 

تثمار شريطة أن ال            .٤ راد أو بيك آب بقصد االس ادخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو ب

 .ريخ صنعها أآثر من ثالث سنوات يكون قد مضى على تا

 عل سبيل االدخال المؤقت ـ خالل زيارة لسورية ـ ادخال سيارة سياحية  .٥

رة ال                       .٦ ة فت ة فعلي ادخال سيارة سياحية ادخاال نهائيا اذا آان قد مضى على اقامتهم في الخارج اقام

ر من ثالث      سنوات ـ   تقل عن عشر سنوات شريطة أن ال يكون قد مضى على تاريخ صنعها أآث

 .عند انتهاء االقامة ـ 

  بالقطع االجنبي٦ و ٤ب ـ  تدفع الرسوم الجمرآية المترتبة على المواد المشار اليها في البندين 

ام   ) آ( جـ ـ ال يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد ادخاله  بمقتضى الفقرة   ي ق من هذه المادة عن قيمة المبالغ الت

 .بتبديلها 

 

دة                   ـ٧المـــادة  ـ  انون أن يضم م ذا الق اذ  ه اريخ نف ان ـ بت دا لبن ة السورية ـ ع ة العربي يم خارج أراضي الجمهوري  يحق للمق

ذآور           تفادة من           إقامته خارج الجمهورية العربية السورية الواقعة قبل تاريخ النفاذ الم ة لالس دة المطلوب ام الم  التم

ذا ا  ن ه ة م ادة السادس ي الم ا ف ا المنصوص عليه وم  المزاي ريطة أن يق ا ش واردة فيه انون وضمن الشروط ال لق

 .بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا القانون 

 

رة واحدة            ٨المـــادة  ـ  ال يحق لالشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون االستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة اال م

 .فقط



 ٤صفحة 

 

 

ات يحق لالشخاص  ـ٩ــادة  ـ المـ ل الجه يم من قب ي تنظ كنية الت اريع الس تفادة من المش انون االس ذا الق ام ه الخاضعين الحك

 . العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية 

 

ة بمث              ـ١٠المـــادة  ـ  ادتين          ال يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدول ا في آل من الم ة االجور المشار اليه اب

 .االولى والرابعة من هذا القانون 

 

تفادة من             أ ـ ـ١١المـــادة  ـ  ة ، واالس ـات االجتماعي ة للتأمينـ ربين االشتراك في المؤسسة العام ال السوريين المغت يحق للعم

 .الته  وتعدي٩٥٩لعام ) ٩٢رقم (تأمين العجز والشيخوخة والوفاة بالقانون 

ة     ب ـ ـات االجتماعي ة التأمينـ ي مؤسس تراك ف ب االش دموا بطل ذين تق ون ال وريون المغترب ال الس ل العم  يتحم

ا       ة قانون مجمل االشتراآات المترتبة عليهم وفق االجر الذي يثبتونه في طلبـاتهم مضافا اليها الحصة المترتب

 .امة للتأمينـات االجتماعية على صاحب العمل وتؤدى هذه االشتراآات لحساب المؤسسة الع

من هذ المادة بالقطع االجنبي القابل للتحويل في  ) ب(يسدد المؤمن عليه االشتراآات المشار اليها في الفقرة   جـ ـ 

 .بلد االغتراب 

ا او نقصانها                 د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب االجور الخاضعة لالشتراك عدم زيادته

 .سنويا %) ١٠(جازو بما ال يت

 

 .يصدر مجلس الوزراء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك سعر الصرف  ـ١٢المـــادة  ـ 

 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره   ـ١٣المـــادة  ـ 

 

  م ٣/٩/١٩٩٠ هـ  الموافق لـ ١٠/١١/١٤١٠دمشق في  

 

 رئيس الجمهوريــــة  
 حــــــــافظ االســـد  


