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  أحكـام التـأجيـل
  

 النقدي من املكلفني العرب السوريني و من يف حكمهم من العرب الفلـسطينيني              لديقبل الب _ 
اخلاضعني خلدمة العلم اإللزامية املقيمني يف دول اخلليخ العريب وفق أحكام املرسـوم التـشريعي               

تـاريخ  / ٢/ ورقـم    ٢٩/٧/٢٠٠٠تـاريخ   / ١١/و رقـم     ١٠/١/١٩٧٨تاريخ   / ٧/رقم
٦/١/٢٠٠٥. 
  
  ليمات التنفيذية ألحكام التأجيل التع
 اليت يتم فيها املكلـف سـن        السنة شهر كانون الثاين من      من بداية يعترب بدء سن التكليف      . ١

  .  من عمره الثامنة عشرة
 : يراجع املكلف السفارة من أجل إمالء االستمارات اخلاصة بإقامته وهي  . ٢

  . متأل من قبل املكلفني استمارة خطية   _               
 . تصريح خطي                 _ 
 ) . ٣(تصريح منوذج رقم                  _

  ) مرفق مناذج االستمارات                          ( 
السفارة من بداية كل عام و حىت هناية شهر آذار من أجل احلـصول              " يراجع املكلف سنويا  . ٣

ــة   ــات إقام ــة إثب ــى وثيق ــند (عل ــة س ــده  ) اقام ــعبة جتني ــدميها إىل ش                        - لتق
   ) )درهم امارايت٢٠الرسوم املقررة و هي + صورتني شخصيتني +  جواز السفر ((املطلوب 

على وثيقة إثبات إقامة لدفع البدل      حيصل املكلف من السفارة     ) األخرية  ( يف السنة اخلامسة     .٤
  .النقدي و مقداره مخسة آالف دوالر أمريكي 
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 وتعديلـه   ٢٩/٧/٢٠٠٠تاريخ  / ١١/للمرسوم التشريعي رقم    للتعليمات التنفيذية   " استنادا
 : يقبل دفع البدل النقدي يف احلاالت التالية  ٦/١/٢٠٠٥تاريخ / ٢/باملرسوم التشريعي رقم 

 
قبـل  غادر اجلمهورية العربية السورية مع ذويه إىل بلد اإلقامة           قد   كلفإذا كان امل   .١

 "عشر عامـا  ال تقل عن مخسة      من العمر و أقام فيها مدة        ةشرع سن احلادية    إمتامه
  . دوالر امريكي ٥٠٠٠   قيمة البدل النقدي .بعد مغادرهتم 

ـ د وأقام فيها خىت     قد ولد يف دولة عربية أو أجنبية       املكلف   إذا كان  .٢  سـن   هخول
 . دوالر امريكي ٢٠٠٠قيمة البدل النقدي  . التكليف 

ثبت أنه   كل الوثائق اليت ت    يراجع املكلف السفارة مع كل جوازات سفره السابقة أو         .٣
 و مينح وثيقة إثبات إقامة لـدفع         او خارج القطر   دولة االمارات أقام تلك الفترة يف     

  . ه البدل النقدي وفق أحكام املرسوم املشار إليه أعال
  
  

 مع حتيات القسم القنصلي


