
 ١صفحة 

 
 
 م و/٢ رقم قرار  

 

  مجلس الوزراءرئيس
 .٣/٦/١٩٩٠ تاريخ ١٩ رقم القانون من ١٢ على أحكام المادة بناء

 .١٠/٧/١٩٩٠ المنعقدة بتاريخ جلسته ما قرره مجلس الوزراء في وعلى
 

 : ما يلييقرر
 

 .لقرار المرفقة طي هذا ا٣/٦/١٩٩٠ تاريخ ١٩ للقانون رقم التنفيذيةـ يعمل بالتعليمات ١ المادة
 

 . المشار إليها، ويبلغ من يلزم لتنفيذهوالتعليمات ـ ينشر هذا القرار ٢ المادة
 

 .١٠/٧/١٩٩٠ في دمشق
 

  مجلس الوزراءرئيس
 

 التنفيذية التعليمات
 ٣/٦/١٩٩٠تاريخ) ١٩( رقم للقانون

 
 : على مكلفي آل فئةالمترتبفئات المكلفين بالرسوم ومقدار الرسم : أوًال

 
ي السوري                السوريينا القانون على العرب      يطبق هذ   ـ١ دا  ( ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي القطر العرب ع

اذه في          أو) لبنان اريخ نف د ت ذين سيعملون بع تثمار     نإحدى المه   ال ددة  أو الحرف أو في مجاالت االس ات   المع  في الفئ
رة    ة تفصيًال في الفق ع المبين ادة / آ/األرب انون  ) ٢(من الم الي ومن الق ون   بالت ذين يعمل الغين ال إن الزوجة واألوالد الب  ف
 .من هذا القانون) ٢( المقرر في المادةالرسمخارج القطر يترتب عليهم تسديد 

ذا    ١٩٥٦لعام  ) ٢٦٠( بالقانون المشمولون يعتبر الفلسطينيون العرب      ـ٢  بحكم العرب السوريين في مجال تطبيق أحكام ه
 .القانون

ى القطر                 المغتربدة إقامة    يجب أن ال تقل م     ـ٣ ارة إل ي  في البلد األجنبي الذي يعمل فيه عن سنة آاملة،وتعتبر الزي  العرب
 . من أصل مدة السنة المذآورةمتواصلة،السوري التي ال تزيد عن ثالثة أشهر في السنة الواحدة، بصورة متقطعة أو 

ه      / آ/آرها في الفقرة   من الفئة الثانية الوارد ذ     القانون يقصد بالمشمولين بهذا      ـ٤ املون من المادة الثانية من دى الجهات     الع  ل
دى الجهات الخاصة              ا الحكومية في الدولة التي يعملون فيها،أو ل ا              فيه ة وال تشترك فيه ك الدول ي تحمل جنسية تل  والت

ة         ة ال        (رساميل عدة دول عربية أو أجنبي ي تحمل جنسية الدول ة والشرآات الت راد والمنشآت الفردي ا،    األف ي يعمل به ت
 ). مالكوها ممن يحملون جنسية تلك الدولة أم ال، وما ماثل ذلكأآانسواء 

رة     القانون يقصد بالمشمولين بهذا      ـ٥ ه     / آ/ من الفئة الثانية الوارد ذآرها في الفق ة من ادة الثاني املون من الم دى إحدى   الع  ل
ة والدولي  رآات العربي ات أو الش ات أو المؤسس ات أو الهيئ املينة المنظم م  آالع ة األم ة أو منظم ة العربي دى الجامع  ل

ة    والمؤسساتالمتحدة أو إحدى الهيئات والوآاالت        التابعة لها وآذلك العاملون لدى بقية المنظمات ذات الصبغة العربي
ةأو  ة  الدولي ة الصحة الدولي ك الدوليين،ومنظم ي والصندوق والبن د العرب ة آصندوق النق ةومنظم ة الدولي . .. الزراع

 . تساهم في رأسمالها أآثر من دولة عربية أو أجنبيةالتيوغيرها أو إحدى الشرآات العربية أو الدولية وهي الشرآات 
ات                بأآثر في حال آون المغترب مشموًال        ـ٦ ى من الفئ  من فئة من الفئات األربع المشار إليها أعاله، فيكلف بالرسم األعل

االخاضع ين  ( له د المقيم ان أح و آ ا ل ي   آم ف ف د فيكل آن واح اوًال ب ًا ومق املين مهندس ذهالع ى ه م األعل ة بالرس  الحال
 ).وهكذا..... دوالر من الفئة الرابعة )٧٠٠(البالغ

ة أو   ـ٧ ي الدول املين ف ات يقصد بالع دى الجه ل ل انون آل من يعم ذا الق ة من ه ادة الرابع ي الم رهم ف وارد ذآ ة ال  العام
 البلدية أو وحدات والمؤسساتسسات والشرآات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات        العامة والمؤ  واإلدارات الوزارات
ة  األوقاف أو إحدى الجهات      إدارات المحلية أو    اإلدارة ة                 العام ر بأي ون في الخارج لحساب الغي ذين يعمل  األخرى، وال

ة السورية أو جزءًا من األ     يتقاضونطريقة آانت وسواء أآانوا      ة العام ة  أجراً جر أو ال يتقاضون    أجرًا من الجه . البت
  يتقاضونها، طيلة فترة عملهم في التيمن أجورهم وتعويضاتهم %) ٢٥(وعلى هؤالء إعادة وتبديل نسبة ال تقل عن 

ي               في الخارج، إلى العملة السورية بسعر الصرف المحدد             ة الت ى الرسم السنوي للفئ ه إضافة إل ك آل ات، وذل ذه التعليم  ه
 .من القانون) ٢(من المادة) آ (الفقرة يتبعونها وفق أحكام

 



 ٢صفحة 

 
 : الرسم وتحصيلهتحقق ـ تصاريح المكلفين وقواعد ثانيًا

 
ى مسؤولية      ـعلى آل مكلف بالرسم أن يقدم   ـ١ ه وعل ى  بأي طريقة آانت ـ تصريحًا على ثالث نسخ بتوقيع فارة  إل  أو الس

ة     القنصلية د            أو السورية العام ي يعمل ل ة الت ة في الدول ى  أويها   الفخري ة مصالح      إل ة      العرب  رعاي  السوريين في الدول
ة السورية      إلى ، أو    أنفا رما ذآ  وفق   لديهاالمذآورة عند عدم بعثة خارجية سورية في الدولة التي يعمل             البعثة الخارجي

 : بها يعمل لدولة التي األقربفي الدولة 
 .٣/٦/١٩٩٠ يخ تار) ١٩( نفاذ القانون رقم تاريخ اشهر من أربعةخالل مهلة  -آ 
 . المعلومات الواردة في التصريح علىخالل شهرين من وقوع أي تعديل  -ب
 . مرةألول الخارج في خالل مهلة شهرين عند العمل  - ج
 

ى  للتصريح    األصلية النسخة   بإرسالالسابق  ) ١( وفق ما ذآر في البند       المعنية تقوم البعثة الخارجية السورية      -٢  وزارة  إل
ة جيل التصريح  عن طالمالي د تس ة بع ق وزارة الخارجي اتم أصوالري رة بخ ة وتصدقه ومه ورية البعث ة الس  الخارجي

د النسخة             ديها وتعي ة ل ة المعنية وتحتفظ بالنسخة الثاني ى  الثالث ا        إل د مهره ه        إشعارا  المغترب بع .  باستالم التصريح من
 .ية  السورية على توقيع البعثة الخارجية المعنالخارجيةوتصديق وزارة 

 
ة في    إلى مسئوليته التصريح على ثالث نسخ بتوقيعه وعلى يقدمعند وجود المغترب في القطر ،   -٣ دوائر المالي  اإلدارة ال

ة  في المحافظات مع صورة عن جواز سفره            أو المرآزية دوائر         واإلقام ذه ال  للتصريح   األصلية  بالنسخة  ، وتحتفظ ه
دورها     إلىمن التصريح  وترسل النسخة الثانية     إليهاوالوثائق المشار    وم ب ي تق ة الت اله  وزارة الخارجي ى  بإرس ة  إل  البعث

 فتعاد الثالثة هذا التصريح في قيودها بعد مطابقته للسجل القنصلي لديها، أما النسخة         لتسجيلالخارجية السورية المعنية    
 . إلى المغترب بعد مهرها إشعارا باستالم التصريح منه

 

 التعليمات من أية مزايا مبينة في هذا دال يستفي الدوائر المالية فانه إلى اإلقامة عنصورة  حال عدم تقديم المغترب وفي
 .قبل استكمال التصريح من البعثة الخارجية المعنية أصوال

 
ى   -٤ ة عل عتصدق وزارة الخارجي لية     توقي وم القنص ن الرس ذا التصديق م ى ه ة ويعف ورية المعني ة الس ة الخارجي  البعث

اره اباعتب الفقرة   لص ال ب ة عم ادة / ج/ لح وزارة المالي ن الم م  ) ٢(م وم رق ن المرس اريخ ) ٢٣٢(م  ١٢/١١/١٩٦١ت
 .١٩٧٢ / ٤/١تاريخ ) ٢١(المعدل بالمرسوم رقم

 
 :  الطرق التالية بإحدى عليه المتوجبةيحق للمغترب تسديد الرسوم  -٥

 مالي صادر عنها ، ويفتح حساب مصرفي    صالإي المعنية ، نقدا وبموجب      السوريةعن طريق البعثة الخارجية       - آ
ذآورة  من البعثة إحالة البعثة الخارجية المعنية تسدد فيه حصيلة هذه الرسوم بموجب         بلدخاص في     وتحتفظ  الم
  . المصرف هذه المبالغ في إيداع المصرفية التي تثبت باإلشعاراتهذه البعثة 

 

م       إلىة   المعتمد المصارف أحدالتحويل المباشر عن طريق      -ب ى   -)٢٣/ ٢٥٠١(  مصرف سورية المرآزي رق  عل
غ ، ويرسل      اسمأن يذآر في التحويل      ار للتبلي ه المخت ى  المصرفي  اإلشعار  المحول وعنوان ة   إل ة الخارجي  البعث

 . المعنية السورية
ي  حال وجود المغترب في القطر          وفي لم      العرب ى  المصرفي    اإلشعار  السوري يس دوائر       إل ة أو ال  وزارة المالي

  .المحافظاتالمالية في 
 

د                    سورية مصرف   إلى التسديد المباشر    -ج ة تع دوائر المالي ة من ال ك بموجب إحال ة وذل  المرآزي لحساب الخزين
  . الغرضخصيصًا لهذا 

 

ة التسديد المباشر لحساب     -د   مصرفية إشعارات  في الكوى المصرفية في الحدود والمطارات بموجب      الخزين
ا       إلشعارا في   ويذآرأصولية ،    دم  المصرفي رقم وتاريخ التصريح والجهة التي قامت بتصديقه وفق م وفي   . تق

ات                   ى األمان ه إل لمة إلي ديم المغترب نسخة التصريح المس ة حال عدم تق ة  الجمرآي تفي  المعني ا   دال يس  من المزاي
 . المبينة في هذه التعليمات 

 إلى حساب الخزينة المرآزية في مصرف سورية        أنفا المصرفية المذآورة    الكوى المبالغ التي تستوفيها     وتحول
 . بموجب قوائم اسمية تفصيلية من المصرف) ٢٣/ ٢٥٠١ ( رقمالمرآزي 

 
 .السجل المغترب وحسابه في إضبارة بعد تسجيلها في أصوال الرسوم إيرادًا للخزينة مبالغ تقوم الدوائر المالية بتوريد   ـ٦

 
 



 ٣صفحة 

 
 

  :لتاليةا حساب الرسم وفق القواعد ويتم
اقي  - آ الي منيحسب الرسم عن الجزء الب ام الح بة ١٩٩٠ الع دد ) ٧/١٢( بنس الي الرسم السنوي المح من إجم

الي                يتبعهائة التي   ــوحسب الف  ام الت م عن آل سنة مي      ١٩٩١ المكلف ، ثم يحسب الرسم عن آامل الع ـ  ث  الديةـ
 .....الية ـت
ة شهر آب من آل عام ميالدي ، فان لم يسدد المكلف الرسم حتى        حتى غاي  المكلفيستحق تسديد الرسم من قبل       -ب

 . المذآور فيطبق بحقه أحكام قانون جباية األموال العامة التاريخغاية 
ًا              يسدد انقضى العام الميالدي ولم      فإذا ذة وفق  فيخضع المكلف للغرامات المالية المقررة بموجب النصوص الناف

 .التالي ) ٧( البند فيلما سيرد 
ام                   في المكلف   إقامة في حال انقطاع     -ج ه في ضوء أحك ائي ل  الخارج خالل العام الميالدي فيتم إجراء الحساب النه

 . أصوالاألخير ويسوى حسابه القانونهذا 
 

 .السابق ) ٥( بإحدى الطرق المشار إليها في البند السنويعلى المغترب تسديد الرسم  -٧
ور    %) ١٠( بواقع تأخير استحقاقه يترتب على المغترب غرامة  بأن عدم تسديد الرسم ضمن سنة علمًا   نويا ف تفرض س

ام   ( من الرسم    % ) ٣٠ (زال تتجاو  أنانتهاء عام التكليف وحلول العام الجديد على         ادة   عمال بأحك من الرسوم   / ١/ الم
 ).١٩٦٤ لعام) ١٤٦(التشريعي رقم 

 
 

 ) : خمس أو عشر سنوات ( لفعلية للعمل اإقامتهم المزايا الممنوحة للمغتربين لقاء - ثالثًا
 

 :  سددوا الرسم المقرر في المادة الثانية دون تبديل الذين المزايا الممنوحة للمغتربين - آ
ة                للمغتربينمن القانون يحق    ) ٥( المادة بموجب وادًا أو أمتع  المنوه عنهم في هذه الفقرة أن يدخلوا معهم إلى القطر م

اة        لمرةن اصطحابه لالستعمال الشخصي وليس ألغراض تجارية، وذلك          مما اعتاد المسافرو   شخصية  واحدة في السنة معف
ى أن ال   وم األخرى عل ة والضرائب والرس وم الجمرآي ن الرس اوزم نوي  تتج م الس ذآورة الرس ة الم واد واألمتع ة الم  قيم

واد     فيها القطر ودون الحصول على إجازة استيزورونالمسدد من قبلهم خالل السنة التي      ى الم ق عل يراد فإذا تجاوزته تطب
ة  ةوالتجارة الخارجي    االقتصاد   وزارة الزائدة أحكام القوانين واألنظمة النافذة بهذا الشأن، والسيما قرارات           واألمتعة  المتعلق

 . النصوص والتعليمات الجمرآيةوآذلكبالمواد واألمتعة المصطحبة مع المسافرين 
 . السنوي المسدد عن سنة واحدة فقطسمالر المقصود بالرسم السنوي هو إن
الي أو اإلشعار المصرفي بتسديد الرسم،         بتقديم التثبت من صحة تأدية الرسم      يتم  النسخة األصلية من اإليصال الم

 . العالقةصاحب المذآورة بعد إبطالها مع اإليصال الجمرآي المنظم بالمواد المدخلة من قبل النسخةوترفق 
 
ا الممنوحة   ب ربين  ـ المزاي ذين  للمغت اموا للعمل في  ال ًا وأق ديل جزء من دخولهم مع اموا بتسديد الرسم وبتب  ق

 .سنوات) ٥( تقل عنالالخارج مدة 
د        مستعمل، ـ إدخال أثاث منزلي جديد أو  ١ امتهم للعمل وبع اء إق د انته ة، عن ة المنزلي  تسديد  بما في ذلك األدوات الكهربائي

 .لحصول على إجازة استيرادالرسوم الجمرآية عنها، وذلك دون ا
ام                 خمس حال انتهاء اإلقامة قبل مضي       وفي ي المستعمل وفق أحك اث المنزل ه إدخال األث ه، يحق ل ى إقامت  سنوات عل

 . هذا القانونأحكاممن قانون الجمارك، وذلك شريطة أن يكون قد قام بتسديد الرسوم المترتبة عليه وفق ) ١٦٣(المادة 
دات و   ٢ زات  ـ إدخال آالت ومع ةتجهي ع مزاول د والمن ة التقيي تثناء من أنظم ك اس ة وذل اء اإلقام د انته رب عن ة المغت  مهن

 . ودون الحصول على إجازة استيرادوالحصر
دات       ٣ ات ومع ال آالت وآلي زات ـ إدخ ات    وتجهي ة لعملي واد أولي ناعية وم ة وص اج زراعي ناعي  اإلنت ي والص  الزراع

 .أصوًالمشترك والقطاع الخاص وذلك بعد الحصول على إجازة استيراد  للقطاعين العام والالالزمةوالحيواني 
ى           أو ـ إدخال سيارة باص أو ميكروباص  ٤ د مضى عل تثمار شريطة أن ال يكون ق راد أو بيك آب بقصد االس  شاحنة أو ب

 . أآثر من ثالث سنوات بعد الحصول على إجازة االستيراد أصوًالالصنعتاريخ 
 . للوضع باالستهالك النهائياإلدخالآنفًا هو ) ٤ ـ٣ـ٢ ـ١(البنودرد في  الواباإلدخال ـ يقصد ٥
ام والنصوص     ٦ ق األحك ة ـ تطب ق الجمرآي ا يتعل ذة فيم ال الناف رب  باإلدخ ارة المغت ياحية خالل زي يارة الس ت للس  المؤق

 . بأحكام هذا القانون للقطر العربي السوريالمشمول
 
 

 



 ٤صفحة 

 
 
 
 
ذين   ـ المزايا الممنوحة لألشخاص  جـ اموا            ال ة عن عشر سنوات وق امتهم خارج القطر إقامة فعلي دة إق ل م  ال تق

 . عنها وتبديل المبالغ المترتبة عليهم عن الفترة المذآورةالرسومبتسديد 
 

ًا يحق يهم آنف د لألشخاص المشار إل امتهم عن اء إق ياحية إدخال انته يارة س ى إدخاال س د مضى عل ان ق ًا إذا آ  نهائي
ى      في الخ  إقامتهم اريخ ارج إقامة فعلية مدة ال تقل عن عشر سنوات شريطة أن ال يكون مضى عل ر من ثالث     ت  صنعها أآث

 .استيرادسنوات عند انتهاء اإلقامة وذلك بعد الحصول على إجازة 
 
دين     ومتمماتها ـ تسدد الرسوم الجمرآية  ١ ـ  د ادة     )٦ و ٤( على المستوردات المحددة في البن رة آ من الم  ٦من الفق

 . بالقطع األجنبيالقانونن م
 

وق    ـ ٢ ع الحق ة جمي ا إن قيم لع واألدوات واآلالت      والمزاي واد والس ع الم بة لجمي ربين بالنس ة للمغت  الممنوح
انون، ال  ) ٦(من المادة ) آ( وغيرها التي يحق للمغتربين إدخالها بموجب أحكام الفقرة      والسيارات من هذا الق

ا    .  دون الرسوم  فقطلتي قام المغترب بتبديلها     يجوز أن تزيد عن مقدار المبالغ ا       مع اإلشارة بهذا الصدد إلى م
 :يلي

ية   ـ آ      ة الشخص واد واألمتع ي إن الم يس    الت تعمال الشخصي ول افرون اصطحابها لالس اد المس  اعت
ًا،         ) ٥( المادة فيألغراض تجارية والمنوه بها      ذآور آنف دخل ضمن الشرط الم انون ال ت ذا الق من ه

 . قيمة هذه المواد واألمتعة عن قيمة الرسم السنوي المسدد من قبلهمتزيد أن ال وإنما يجب
ي    المستعمل ـ إن إدخال األثاث المنزلي  ب ا الت وق والمزاي  وفق أحكام قانون الجمارك ال يعتبر من الحق

 . المنوه به آنفًاالشرطتدخل في شمول 
 

 .ن عدم جواز االستيراد من دول المقاطعة المفروضة بشأبالقيود ـ يتوجب في آل الحاالت األخذ ٣
 
 
 : وامتيازات إضافيةحقوق

اذ  ـ يحق للمغترب،سواء بتاريخ  ـه ي السوري            نف ه خارج القطر العرب دة إقامت وم بضم م ده أن يق انون أو بع ذا الق  ه
ديل     عن تلك ال   الرسوم قبل النفاذ لالستفادة من جميع المزايا الممنوحة للمكلفين شريطة تسديد            الواقعة سنوات لتب

 .جزء الدخول المطلوبة وفقًا ألحكامه
وري      و ي الس رب العرب وز للمغت ن ـ يج ة    وم ة العربي ارج أراضي الجمهوري ل خ يم بقصد العم ه أن يق ي حكم  ف

ان(السورية دا لبن ل) ع ه ويحم ع من دم بطلب خطي موق انون إذا تق ذا الق ام ه ة أن يشمل بأحك ية األجنبي  الجنس
ذلكيتضمن ه ب دًا ويق.  رغبت ة مؤي ة السورية المعني ة الخارجي ق البعث اتدم الطلب عن طري ة، بالثبوتي  الالزم

ي    هذاويشترط إلفادة المغترب المذآور من المزايا المنصوص عليها في   ديل الجزئ  القانون تسديد الرسوم والتب
  القانونهذامن دخله بالقطع األجنبي وفقًا ألحكام 

 الزيارة لمدة ال تزيد عن بقصد بأحكام هذا القانون إلى القطر العربي السوري   إن قدوم المغترب العربي المشمول     ـز
ة أو                واردة في                متواصلة، ثالثة أشهر في السنة الواحدة، بصورة متقطع ة ال ة الفعلي وم اإلقام ر من مفه  ال يغي

 .من القانون) ٦(المادة 
 
 

 : في القطرالسكنيةاستفادة المغترب من المشاريع : رابعًا
 

تفادة من   ليحق  رب االس اوني     المشاريع لمغت ة والقطاعين المشترك والتع ل الجهات العام ام من قب ي تق  السكنية الت
ي وفق أسعار األسواق المجاورة، وتعطى                      السكني القطع األجنب دفع ب  للمغترب في استالم       األفضلية  في القطر شريطة ال

د       شروعللمآما يجوز للمغترب، بموافقة الجهة      . العقار المكتتب عليه    السكني، تقديم مواد البناء الضرورية للمشروع آالحدي
 . له في المشروعآمساهمةوالخشب واأللمنيوم 

 



 ٥صفحة 

 
 
 

 : والشيخوخة والوفاة في القطرالعجزاشتراك المغترب في تأمين : خامسًا
 

تراآات    ـ١ ديد االش تم تس ةي ادة  التأميني ام الم ربين بأحك دوالر ) ١٣( للمغت انون بال ذا الق ن ه ا م ي أو م ه األمريك  يعادل
 . المجاورةاألسواقبالعمالت القابلة للتحويل إلى البعثة الخارجية السورية المعنية وفق أسعار 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في القطر وفق التعليمات التي تصدر  حساب االشتراآات المذآورة إلى   وتحول
 .ات االجتماعية باالتفاق مع وزارة الخارجية من قبل المؤسسة العامة للتأمينالشأنبهذا 

ي   ـ٢ رب ف ي حال وجود المغت ات القطرف ة للتأمين ى المؤسسة العام ذات إل ل بال ل العام تراآات من قب ك االش دد تل  تس
 . أو أحد فروعها في المحافظات مباشرةاالجتماعية

 الشأن بهذاشيخوخة والوفاة وفقًا لألحكام الواردة  لقاء اشتراآه في تأمين العجز والالمغتربتصفى استحقاقات العامل      ـ٣
ذ          ك دون األخ ه وذل ذة ل رارات المنف ة والق ات االجتماعي انون التأمين ي ق ينف ل     بع ة بالمث رط المعامل ار ش  االعتب

دى مكتب              المذآورمن القانون   ) ٩٤(المنصوص عليه في المادة      ذة ل  آما تطبق على هذه االستحقاقات التعليمات الناف
 . المقيمين في الخارجاستحقاقات بصدد القطع

 
 

 : عمليات تبديل العمالت األجنبية بالعملة السوريةتتولىسعر الصرف، والجهة التي : سادسًا
 

ذا من ) ٤و٣( بالعملة السورية بسعر البلدان المجاورة وفقًا ألحكام المادتيناألجنبية ـ تتم عمليات تبديل العمالت  ١  ه
 . الحدود في القطرومراآزالتجاري السوري أو آوى هذا المصرف في جميع المطارات القانون في فروع المصرف 

 . الالزمة لهذه الغايةالكوى المصرف التجاري السوري ويفتح
 

وى المصرفية، إضافة    ٢ ولى الك ى ـ تت دإل ي البن ددة ف ا المح ة ) ١( مهامه ة بالعمل ديل العمالت األجنبي ابق، تب الس
ى القطر،                 الصرف في ال   بسعرالسورية   ادمين إل ديل من الق راغبين في التب ع ال ك بلدان المجاورة لجمي ديل   وذل تثناء التب  باس

 . القرارات والتعليمات والبالغات النافذة بشأنهاتطبيقبسعر الصرف الرسمي أو التشجيعي للعمليات األخرى التي يستمر 
 
 

 :أحكام مختلفة: سابعًا
 

ا المنصوص        ٣/٦/١٩٩٠تاريخ  ) ١٩( من القانون  ٦ المادة   بأحكامال يحق لألشخاص المشمولين       ـ ١  االستفادة من المزاي
 . في المادة المذآورة إال مرة واحدة بعد تاريخ نفاذ القانون المذآورعليها

اش التقاعدي   ـ٢ ر المع ذيال يعتب ة   ال أمين والمعاشات بمثاب ن صناديق الت ة أو م ة العام ن الخزين رب م  يتقاضاه المغت
 .معرض تطبيق آل من أحكام المادتين األولى والرابعة من هذا القانون في األجور

ة بالسعر                المسددةيتم تحويل رسوم المغتربين       ـ٣ ة المرآزي ى حساب الخزين  بالعمالت األجنبية عن طريق المصارف إل
ق مصرف سوريا المرآزي حصرًا، وتسجل                          الرسمي، ذه الرسوم عن طري ل ه ة تحوي ذه   حصيلة  وتجري عملي  ه

 .لرسوم في حساب الخزينة العامة الجاري لدى المصرف المذآورا
دين         عنهاتحدد قيمة البضائع المصرع       ـ٤ ادة   ) ٦و٤( في البيانات الجمرآية للمستوردات المشمولة بالبن من  ) آ/٦(من الم

 . بالقطع األجنبي١٩٩٠ لعام ١٩ رقم القانون
تم ة   وي وم الجمرآي تيفاء الرس ا اس تو  ومتمماته ذه المس ن ه ة      ع اس التعرف ى أس وبًا عل ي محس القطع األجنب ردات ب

 .من القانون المذآور) ب/٦( وفقًا ألحكام المادةالنافذةالجمرآية 
ة خاصة        ـ٥ نح المغترب بطاق تم م ة ـ حسب الحال ـ وفق              من ي ل وزارة المالي ة، أو من قب ة المعني ة الخارجي ل البعث  قب

ة المانحة   منآر السنوات التي سددت رسومها وتمهر المرفق تتضمن اسم المغترب مع ذ    ) ٢( رقم النموذج ل الجه .  قب
ا               المختلفةوتعتبر هذه البطاقة وثيقة تثبت تسديد الرسوم لدى الجهات           ة العلي ى اللجن ة إل ذه البطاق  وترسل نسخة عن ه

 من  منحهاحال   في   ةوزارة المالي  لحزب البعث العربي االشتراآي، آما ترسل نسخة إلى          القوميةللمغتربين في القيادة    
 .البعثة الخارجية المعنية

اذج    ـ٦ ة نم ر المالي دد وزي جالتيح داول     الس تمارات والج يم االس د تنظ ذلك قواع ا وآ جيل فيه ررة وأصول التس  المق
 . هذه التعليماتلتطبيق المطلوبة واضبارات المكلفين وغيرها من اإلجراءات التنفيذية الالزمة الحسابية

 .الالزمة واالقتصاد والتجارة الخارجية ـ آل فيما يخصه ـ االجراءات التنفيذية والخارجيةية  يحدد وزراء الداخلآما
 



 ٦صفحة 

 
 

ه من     ح خاصة لكل مغترب تتضمن التصري    إضبارة حيث تفتح    التصاريحقوم وزارة المالية باستالم     ذت  ـ٧ ا يطرأ علي  وم
ا تضم ا               وآذلكتبديالت   المغترب آم تندات الخاصة ب ائق والمس ة الوث د        آاف ام     السنوات الضبارة جدوًال بتحدي ي ق  الت

ا             تفاد منه ي اس زات الت رب، المغترب بتسديد رسومها وآذلك تحديد المي تح سجل خاص      المغت ة ف ى وزارة المالي  وعل
م                   فيهايخصص لكل مغترب صفحة فيه أو أآثر يذآر          ام بتسديد رسومها مع ذآر رق ي ق  اسم المغترب والسنوات الت

 األجنبي بموجبه استيفاء الرسم ورقم وتاريخ إشعار المصرف الذي تم بموجبه تحويل القطع مت الذي اإليصالوتاريخ 
 .إلى عملة سورية

انون                السوريةيترتب على البعثات الخارجية       ـ٨ ذا الق ام ه  المعنية التدقيق عند إجراء أي معاملة قنصلية للمشمولين بأحك
 الهجرة والجوازات إدارة على إنجاز تلك المعامالت آما يترتب  جميع الرسوم المتوجبة بموجب أحكامه قبل   واستيفاء

م يثبت               عدم في القطر العربي السوري وعلى البعثات الخارجية السورية           ا ل د جوازات سفر هؤالء م د أو تمدي  تجدي
 .تسديدهم الرسوم المتوجبة عليهم

ورية  ـ٩ ة الس ة الخارجي ى البعث ةعل ماء المعني دوًال بأس هريًا ج د ش ًا   أن تع ومهم وفق ديد رس اموا بتس ذين ق ربين ال المغت
وم بإرسال نسخة عن              لإليصاالت ا تق ا آم لمة إليه ى وزارة   الجدول  المالية واإلشعارات المصرفية المس ذآور إل  الم

 . إشعار التحويل للمتابعة وإجراء ما يلزموتاريخالمالية تتضمن أسماء آل من المغتربين الدافعين ورقم 
ا ت    آما الغ      يتوجب عليه ل المب ذآورة حوي الليرات                     الم ا ب ا يعادله ل م وم بتحوي ذي يق ى مصرف سورية المرآزي ال  إل

 ) .٢٥٠١/٢٣( وزارة المالية ـ الخزينة المرآزية رقم لحسابالسورية 
ا المنصوص      ـ١٠ تفيد من المزاي ا يس رتين   عليه ا  (من  )ب ـ ج  ( في الفق ذين      ) ثالث ون ال ذه التعليمات المغترب اموا من ه  ق

 .من القانون  )٦( المادة نص عمال بصراحة وفق أحكام المادة الثالثة من القانون فقط وذلك دخولهم جزء من يلبتبد
 
 
 
 

 
 


