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 ١١املرسوم التشريعي رقم 
 رئيس اجلمهورية

 بناء على أحكام الدستور
 :يرسم ما يلي

  
 خالفاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من املكلفني العرب السوريني ومن يف حكمهم من -١املادة 

يخ تار/ ١١٥/ اخلاضعني خلدمة العلم اإللزامية احملددة باملرسوم التشريعي رقم العرب الفلسطينيني
وتعديالته املقيمني خارج اجلمهورية العربية السورية يف دول عربية أو أجنبية مهما . م٥/١٠/١٩٥٣

 : كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية
 

 . إذا كانت إقامتهم ال تقل عن مخسة عشر عاماً أو كانوا قد جتاوزوا  األربعني عاماً من العمر- آ
    أمواهلم داخل ام وكانوا من الراغبني باستثمار متهم ال تقل عن عشرة أعو إذا كانت إقا-      ب
مهورية العربية السورية أو كانوا من محلة الشهادات اجلامعية العالية يف االختصاصات العلمية اجل

 .التقنية
ني م على املكلفني املغترب٢٧/٩/١٩٧٩تاريخ / ٤٧/ تطبق أحكام املرسوم التشريعي رقم - ٢املادة 

 .املقيمني يف دول القارة األمريكية ويف الدول األخرى عربية أو أجنبية
 حيدد مقدار البدل النقدي ويسدد إىل اخلزينة العامة للمشمولني بأحكام هذا املرسوم – ٣املادة 

 :التشريعي كما يلي
من / آ / مخسة عشر ألف دوالر أمريكي للمشمولني بأحكام الفقرة ) ١٥٠٠٠( - أ

 . من هذا املرسوم التشريعياملادة األوىل
عشرة آالف دوالر أمريكي للمشمولني بأحكام ) ١٠٠٠٠(-ب

 .من املادة األوىل من هذا املرسوم التشريعي/ ب / الفقرة    
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مخسة آالف دوالر أمريكي للمشمولني بأحكام املادة الثانية من هذا ) ٥٠٠٠( - ج
 .املرسوم التشريعي

 .م١٠/١/١٩٧٨تاريخ / ٧/ يستمر العمل بأحكام املرسوم التشريعي رقم – ٤املادة 
 تصدر القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا املرسوم – ٥املادة 

 .التشريعي
 . ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية– ٦املادة 

 
  .م٢٩/٧/٢٠٠٠املوافق ،  هـ ٢٧/٤/١٤٢١         دمشق يف                              

 
 

 ٢املرسوم التشريعي رقم 
 رئيس اجلمهورية 

 بناء على احكام الدستور
 : يرسم ما يلي 

  /١/ املادة 
ـ  ـمن املرس  / ٣/ ادة  ـمن امل / ج  / دل الفقرة   ـ تع ـ  ـوم التشريع ـ    /١١/ م  ـي رق /   ٧ / ٢٩خ  ـتاري

 : لتصبح كاآليت ٢٠٠٠
ـ ـد ولـدوا يف دول عربي   ـي دوالر امريكـي إذا كانوا ق     ـألف   /١ / ج وا فيهـا حـىت   ـة أو أجنبية وأقام

 .دخوهلم سن التكليف 
 إمتـامهم  قبل   مهورية العربية السورية إىل بلد اإلقامة     غادروا اجل  مخسة آالف دوالر امريكي إذا كانوا قد           /٢/ 
 .ال تقل عن مخسة عشر عاما بعد مغادرهتم  فيه مدة وأقاموان احلادية عشرة من العمر س

  .ينشر هذا املرسوم التشريعي يف اجلريدة الرمسية / ٢/ املادة 
  . م٦ / ١ / ٢٠٠٥ هـ ـ ١٤٢٥ / ١١ / ٢٦دمشق يف 


