القانون  2لعام 2014
 دخول وخروج وإقامة األجانب في سوريا 
رئيس الجمهورية 
بناءعلىأحكامالدستور،وعلىماأقرهمجلسالشعبفيجلستهالمنعقدةبتاريخ1435/5/3هجريالموافق
2014/3/4ميالدي،يصدرمايلي :
الفصل األول 
تعاريف 
المادة 1
يقصدبالتعابيراآلتيةفيمعرضتطبيقأحكامهذاالقانونالمعنىالمبينجانبكلمنها: 

















الوزارة:وزارةالداخلية .
الوزير:وزيرالداخلية .
اإلدارة:إدارةالهجرةوالجوازات .
المدير:مديرإدارةالهجرةوالجوازات .
العربي:كلمنيحملجنسيةدولةعربية .
األجنبي:كلمناليحملالجنسيةالعربيةالسوريةأوجنسيةدولةعربية .
الفرع:فرعالهجرةوالجوازاتفيالمحافظة .
القسم:قسمالهجرةوالجوازاتفيالمنطقة .
المركز:مركزالهجرةوالجوازاتالحدوديفيالمنفذالبريأوالجويأوالبحري .
السمة:اذنالدخولأوالمرورإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةلغيرالمواطنينالسوريين .
التأشيرة:اذنالخروجمنالجمهوريةالعربيةالسوريةلغيرالمواطنينالسوريين .
االبعاد:أمريصدرعنالسلطاتالمختصةبإبعادأيشخصمنالرعاياالعربأواألجانبعنالبالد
وفقاللحاالتالتيينصعليهاالقانون .
الالجئ :كل شخص منح صفة اللجوء وفقا لالتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني لالجئين
الفلسطينيينالمسجلينفيسورية .
المغترب:كلعربيسوريمقيمفيبلداالغترابأومنينحدرمنأصولسوريةأومنولدفيبلد
االغترابواكتسبجنسيته .
المالءةالمادية:قدرةالشخصعلىالوفاءبااللتزاماتالماليةدوناللجوءإلىالدينخاللإقامتهفي
الجمهوريةالعربيةالسورية .
تذكرة المرور :وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح
لمجهوليالجنسيةأوالالجئينأواألشخاصالمعروفةجنسيتهمواليستطيعونالحصولعلىجوازات
سفرمنسفاراتهممعزوجاتهموأوالدهم .
الفصل الثاني 

السمات والتأشيرات والوثائق 
المادة  2
أ.يحظردخولأيشخصإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةأوالخروجمنهاإاللمنيحملجوازسفر
ساريالمفعولأوأيوثيقةتقوممقامهتخولهحقالعودةصادرةعنالسلطاتالمختصةفيبلدهأوأي
سلطةأخرىمعترفبها .
ب.يجبأنيكونجوازالسفرأوالوثيقةمؤشراعليهابسمةمناحدىبعثاتناالدبلوماسيةأوالقنصلية
فيالخارجأوأيهيئةأخرىتكلفهاحكومةالجمهوريةالعربيةالسوريةبذلك .
ج.تمنحسماتالدخولأوالمرورلرعاياالدولاألجنبيةالتيليسللجمهوريةالعربيةالسوريةتمثيل
دبلوماسيفيهامنالمراكزمباشرةبعداستيفاءالرسم .
د.يخولالمديربالسماحلرعاياالدولاألجنبيةمنأيجنسيةكانتبدخولالجمهوريةالعربيةالسورية
بعدالتدقيق .
المادة  3
يحظردخولأيشخصإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةأوالخروجمنهاإالمناألماكنالتيتحددبقرارمن
الوزيروبإذنمنالسلطةالمختصةعلىالحدودويوشحجوازالسفرأوالوثيقةالتيتقوممقامهبخاتمالدخولأو
الخروج .
المادة  4
أ.تصدربقرارمنالوزيربالتنسيقمعوزيرالخارجيةوالمغتربينأنواعالسماتوالسلطاتالمخولة
منحهاوشروطواجراءاتمنحهاومدةصالحيتهاوحاالتاإلعفاءمنها .
ب.تحددبقرارمنوزيرالخارجيةوالمغتربينقيمةرسومالسمات .
ج.تصدربقرارمنالوزيربالتنسيقمعوزيرالخارجيةوالمغتربينووزيرالعملأنواعسماتالدخول
بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط واجراءات منحها ومدةصالحيتهاومدة المكوثفيها
وعددهاوحاالتاإلعفاءمنها .
د.تحددبقرارمنوزيرالخارجيةوالمغتربينقيمةرسومسماتالدخولبقصدالعملبالتنسيقمعوزير
العمل .
ه .ال تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق
الدخولإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةإذالميوافقالمركزالمختص .
المادة  5

يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب واألجانب والالجئين
واجراءاتهاوحاالتاإلعفاءمنقيمةالرسومالتيتستوفىعنهاكليا ًأوجزئيا ًوتحددقيمةالتذكرةبالتنسيقمع
وزيرالمالية .
المادة  6
أ.معمراعاةأحكامالمادة 32منهذاالقانونيلزمالعربواألجانبالذينتجاوزواالمدةالمحددةلهم
باإلقامةأوبالسمةتنفيذالعقوبةالمنصوصعليهافيالفصلالثامنمنهذاالقانونومنثمالحصول
علىتأشيرةالخروج .
ب.تحددشروطمنحالتأشيرةبقراريصدرعنالوزيريتضمنشروطمنحالتأشيرةومدةصالحيتها
والسلطة المخولة بمنحها وحاالت االعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على اال يقل عن
خمسمئةليرةسورية .
المادة  7
يجوزلوزيرالداخليةأنيعفيمنيراهمنالعربواألجانبمنالحصولعلىالسمةأوحملجوازسفر .
المادة  8
يجبعلىالعربيأواألجنبيالموجودفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأنيبرزجوازسفرهأوأيوثيقةتقوم
مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما إبالغ اإلدارة أو
فروعهاأوأقربوحدةشرطيةوذلكخاللأسبوعمنتاريخالفقدانأوالتلف .
المادة  9
علىربابنةالسفنأوالطائراتأوالقطاراتعنددخولهمالجمهوريةالعربيةالسوريةأومغادرتهاأنيقدمواإلى
السلطاتالمختصةكشفابأسماءعامليسفنهمأوطائراتهمأوقطاراتهموركابهاوالبياناتالخاصةبهموعليهم
أنيبلغواالسلطاتالمختصة بأسماءالركابالذيناليحملونجوازاتسفروالذينيحملونجوازاتسفرغير
صحيحةأوغيرساريةالمفعولوأنيمنعواهؤالءالركابمنمغادرةالسفينةأوالطائرةأوالقطارأوالصعود
إليهاإالبإذنمنهذهالسلطات .
الفصل الثالث 
اجراءات تسجيل العرب واألجانب 
المادة  10
تح ددبقرارمنالوزيرتعليماتواجراءاتالمنعمندخولومغادرةالجمهوريةالعربيةالسوريةوآليةإدراج
أسماءالممنوعينبقوائمخاصةوآليةشطبأسمائهموطرقاالعتراضعليها .
المادة  11

يجبعلىاألجنبيالذيدخلالجمهوريةالعربيةالسوريةويرغبفياإلقامةفيهاأنيتقدمبنفسهليحرراقرارا
بحالتهالشخصيةفياإلدارةأوالفرعأوالقسموفقالنموذجالمعتمدلذلكوخاللخمسةعشريومامنتاريخ
دخوله .
المادة  12
يجوزللمديراعفاءالعربيأواألجنبيمنشرطتقديماالقراربنفسهالعتباراتخاصةبالمجامالتالدوليةأو
ألعذارمقبولةوفيهذاالحاليحرراقراركتابيعلىالنموذجالمعدلذلكويسلمإلىاإلدارةأوفروعها .
المادة  13
أ .يجب على العربي أو األجنبي الذي يرغب في تغيير محل اقامته ابالغ اإلدارة أو فروعها في
المحافظات عنوان اقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيمفيها
فعليهأنيتقدمخاللثالثةأياممنوصولهإليهابإقرارإلىالفرعالمختصأوإلىأقربوحدةشرطية
فيالبلدةالتيانتقلإليها .
ب .يعفى من أحكام الفقرة السابقة األجانب الذيندخلواالجمهورية العربية السوريةضمنمجموعات
سياحيةبسمةدخولبقصدالسياحةخاللالشهراألولمنتاريخوصولهم .
المادة  14
يجبعلىكلصاحبفندقأونزلأوأيمحلآخرمنهذاالقبيلأوالمكلفبإدارتهأوكلمنآوىعربياًأو
أجنبياأواسكنهأوأجرهإبالغالسلطاتالمعنيةباسمالعربيأواألجنبيومحلسكنهخاللثالثةأياممنتاريخ
النزولوالمغادرة .
المادة  15
يجبعلىكلمنيرغبفياستقدامأواستخدامعربيأوأجنبيالحصولعلىموافقةوزارةالعمل .
الفصل الرابع 
تراخيص اإلقامة 
المادة  16
يجبعلىكلعربيأوأجنبييرغبفياإلقامةفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأنيحصلعلىإذنباإلقامة
يحددفيهسبباإلقامةوتوافرشرطالمالءمةالماديةوعليهأنيغادرعندانتهاءإقامتهمالميتمتجديدها .
المادة  17
تصنفإقاماتالعربواألجانبوفقاآلتي :
أ.اإلقامةالخاصة:تمنحلمدةخمسسنوات .

ب.اإلقامةالعادية:تمنحلمدةثالثسنوات .
ج.اإلقامةالمؤقتة:تمنحلمدةسنة .
د.اإلقامةالسياحية:تمنحلمدةأقصاهاثالثةأشهر .
ه.إقامةالعمل:تمنحلمدةأقصاهاسنةبعدأخذموافقةوزارةالعمل .
المادة  18
تمنحاإلقامةالخاصةللفئاتالتاليةمنالعربواألجانب :
.1
.2
.3
.4

الذينمضىعلىإقامتهمالفعليةالمشروعةفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأكثرمنخمسعشرةسنة .
الذينمضىعلىإقامتهمالفعليةالمشروعةخمسسنواتفأكثروكانوايقومونبأعمالمفيدةلالقتصاد
الوطنيأويؤدونخدماتعلميةأوثقافيةأوفنيةللبالدوتحددهذهاألعمالوالخدماتبقرارمنالوزير
بعداخذرأيالجهاتالمختصة .
العلماء ورجال األدب والفن والفكر والصناعة واالقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون
خدماتجليلةللبالدويصدربشأنهمقرارمنالوزيربالتنسيقمعالجهاتالمختصة .
زوجاتالمواطنين السوريينالالتيمضىعلىإقامتهنالفعليةفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأكثر
منسنتينمادامتالعالقةالزوجيةقائمة .
المادة  19

تمنحاإلقامةالعاديةللفئاتالتاليةمنالعربواألجانب :
 .1من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثالث سنوات فأكثر عند
تقديمالطلب .
 .2أوالدالمواطناتالسوريات .
 .3منمضىعلىإقامتهمالفعليةبشكلمشروعفيالجمهوريةالعربيةالسوريةخمسسنواتفأكثرعند
تقديمهمالطلب .
المادة  20
تمنحاإلقامةالمؤقتةللفئاتالتاليةمنالعربواألجانب :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الطالب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة أو الخاصة المعترف بها وحسب مدة
الدراسة .
العلماءورجالاالدبوالفكروالفنوالصناعةواالقتصاد .
الالجئونبعدتقديمهممايثبتذلك .
أزواجالسورياتمنالعربواألجانب .
زوجاتالسوريينمنالعربواألجانب .
المرضىبقصدالعالج .

 .7القادمونبقصدزيارةاألقارب .
 .8المستثمرون .
 .9مالكوالعقارات .
منيرىالمديرمنحهاإلقامةالعتباراتخاصةتتعلقبالمجامالتالدوليةوالمصلحةالعامة .
.10
المادة  21
تمنحإقامةالعملللعربواألجانبالحاصلينعلىموافقةوزارةالعملوفقاللقوانينالنافذة .
المادة  22
أ .تجدد اإلقامة الخاصة والعادية بإذن من المدير إذا تجاوزت مدة غياب صاحب اإلقامة خارج
الجمهوريةالعربيةالسوريةستةأشهرولمتزدعلىسنة .
ب.يسقطحقالعربيأواألجنبيفياإلقامةالمرخصةلهإذاخالفأحكامالفقرةالسابقةويستثنىمن
ذلكالعربواألجانبالذينيتغيبونلطلبالعلمفيالمدارسوالمعاهدوالجامعاتأوألداءخدمةالعلم
إذاقدموامايثبتذلك .
المادة  23
يحظرعلىالعربيأواألجنبيالمرخصلهبالدخولأواإلقامةلغرضمعينأنيخالفهذاالغرضإالبموافقة
الوزيرأومنيفوضهبذلك .
المادة  24
يستفيدمناإلقامةالشخصالمرخصلهبهاوزوجهوأوالدهالقاصرونالذينيعيشونفيكنفه .
المادة  25
تحددبقرارمنالوزيراجراءاتالترخيصباإلقامةوتجديدهاوالسلطةالمخولةبمنحهاوحاالتاالعفاءمنها
واشكالبطاقاتاالقامةونماذجالطلباتواالقراراتالخاصةبهاوالبياناتالتييجبأنتتضمنها .
الفصل الخامس 
اإلبعاد 
المادة  26
أ.تحددبقرارمنالوزير:حاالتواجراءاتإبعادالعربيأواألجنبيخارجالجمهوريةالعربيةالسورية
وآلية التنفيذ واالعتراض على قرار االبعاد وتحديد امكنة االحتجاز لمن تقرر ابعادهم تبعا لمقتضيات
األمنوالمصلحةالعامة .

ب . يسمح للعربي أو األجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة
الوزير .
الفصل السادس 
االستثناءات 
المادة  27
يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية واالقليمية المعترف بها من قبل
الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور واإلقامة وتأشيرات
الخروجوالرسوموغيرهامناألحكامالىتقديروزارةالخارجيةوالمغتربينبحسباالتفاقياتالدوليةالمرعية
فيالجمهوريةالعربيةالسوريةوالىمبدأالمعاملةبالمثلوتمنحمنالبعثاتالسوريةفيالخارجأومنتفوضه
وزارةالخارجيةوالمغتربينبذلك .
المادة  28
تستثنىمنأحكامالسماتواإلقامةالواردةفيهذاالقانونالفئاتاآلتية :
.1

.2

.3
.4
.5
.6

العاملون في السفن أو الطائرات أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية أو برية حيث
يمنحونسماتدخولمنالسلطاتالمختصةوالتخولهمهذهالسمةاإلقامةإالخاللمدةمكوثالسفينة
فيالميناءأوالطائرةفيالمطارأوالقطارفيالمحطةوتصدربقرارمنالوزيرتعليماتالتأشيرعلى
هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانئ والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند
دخولهمالجمهوريةالعربيةالسوريةأوالنزولفيهاأومغادرتها .
ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية
العربيةالسوريةمدةبقاءالسفينةفيالميناءأوالطائرةفيالمطارأوالقطارفيالمحطةوعلىربابنة
السفنوالطائراتوالقطاراتقبلاإلقالعإبالغالمركزالمختصعناسمكلمنيتخلفمنالركاب
وتسليمجوازسفرهإلىالمركز .
رعاياالدولالعربيةواألجنبيةفيمناطقالحدودالمتاخمةللجمهوريةالعربيةالسوريةالذينتمإعفاؤهم
بموجبنصخاصأووفقاتفاقياتثنائيةمبرمةبينالبلدين .
رعاياالدولالعربيةواألجنبيةالذينتمإعفاؤهمبموجباتفاقياتدوليةتكونسوريةطرفافيها .
المغتربونفيحدودالقواعدالتيتحددبقرارمنالوزيربالتنسيقمعوزارةالخارجيةوالمغتربين .
منيرىالوزيرإعفاءهمبإذنمكتوبالعتباراتخاصةتتعلقبالمجامالتالدوليةوالمصلحةالعامة .
الفصل السابع 
رسوم االقامات 
المادة  29

أ.تستوفىعنداصداربطاقاتاإلقامةبشتىأنواعهاالرسوماآلتية :

.1خمسةعشرألفليرةسوريةعنبطاقةاإلقامةالخاصة .
.2خمسةعشرألفليرةسوريةعنبطاقةاإلقامةبقصدالعملبمافيهإقامةعملالفنانين .
.3عشرةآالفليرةسوريةعنبطاقةاإلقامةالعادية .
.4خمسةآالفليرةسوريةعنكلسنةإقامةلحامليبطاقةاإلقامةالمؤقتةلمدةسنةأوكسورها .
ب.يتضمنالمبلغالمستوفىعنبطاقةاإلقامةرسمتأشيراتالخروجوالعودةللعربواألجانبخاللفترة
صالحيةاإلقامةمهمابلغعددالتأشيرات .
المادة  30
تعفىمنالرسومالواردةفيالمادةالسابقةلمرةواحدةالفئاتاآلتية :
أ.الالجئونعلىاختالفجنسياتهموزوجاتهموأوالدهمالقصر .
ب.العربواألجانبالذينيرىالمديرإعفاءهمالعتباراتخاصةبالمجامالتالدوليةأولعدمقدرتهم
المادية .
الفصل الثامن 
العقوبات 
المادة  31
يبعدالمخالفألحكامالمادتين3-2منهذاالقانونعنالبالدبموجبقرارصادرعنالوزيرأومنيفوضه
بذلك .
المادة  32
أ.تفرضغرامةماليةتقدربمئةليرةسوريةبحقكلمنتجاوزالمدةالمحددةلهباإلقامةأوبالسمةعن
كليومتأخيرحتىستةأشهروتحددطريقةتحصيلهاوفقالقوانينواألنظمةالمرعية .
ب .للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خالل سبعة أيام من تاريخ تبلغه
المخالفة .
ج .في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خالل سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة
وتضاعفالغرامةالمحددةفيالفقرةأمنهذهالمادة .
د.فيحالتجاوزتمدةالمخالفةستةأشهريعاقبالمخالفبالحبسمنشهرإلىستةأشهروالغرامة
منخمسةوعشرينألفاإلىخمسينألفليرةسورية .

المادة  33
مععدماإلخاللبأيعقوبةأشدتنصعليهاالقوانيناألخرى :
أ.يعاقببالحبسمنشهرإلىستةأشهروبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئةألفليرةسوريةأوبإحدى
هاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالمادتين14-9منهذاالقانونأوقراراتهالتنفيذيةويعاقببالعقوبة
نفسهاكلمنساعدعلىارتكابالمخالفةأومحاولةارتكابها .
ب.يعاقببالحبسمنستةأشهرإلىسنتينوبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئةألفليرةسوريةكلمن
خالفاوحاولمخالفةأحكامالمادة2الفقرةأوالمادة3منهذاالقانونأوالقراراتالصادرةتنفيذالهما
ويعاقببالعقوبةنفسهاكلمنساعدعلىارتكابالمخالفةأومحاولةارتكابها .
ج.تكونالعقوبةالمنصوصعليهافيالفقرةبالسابقةبالحبسمنسنةإلىثالثسنواتوبالغرامةمن
خمسينالفاالىمئتيالفليرةسوريةإذاكاناألجنبيمنرعايادولةهيفيحالحربمعالجمهورية
العربيةالسوريةاوفيحالقطعالعالقاتالدبلوماسيةمعها .
د.يعاقببالحبسمنسنةإلىخمسسنواتوبالغرامةمنخمسةماليينإلىعشرةماليينليرةسورية
أوبإحدىهاتينالعقوبتينكلمندخلأوغادرالجمهوريةالعربيةالسوريةبصورةغيرمشروعةأو
ضبطفيمناطقالحدوددونسببمسوغلوجودهأوظهراناألسبابالتيأدلىبهاغيرصحيحةأوال
تتفقمعالظروفالتيأوقفبهاوبمايتوافقمعالقانونرقم9تاريخ2013/6/25م .
المادة  34
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفا ً إلى خمسين ألف ليرة سورية أو
بإحدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالمادة13اوالقراراتالصادرةتنفيذالها .
المادة  35
يعاقببالحبسمنستةأشهرإلىسنتينوبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئةألفليرةسوريةكلمنامتنععن
تنفيذالقرارالصادربإبعادهوفقاًألحكامالمادة26منهذاالقانونمععدماإلخاللبتنفيذقراراالبعادوفيحال
التكرارتكونالعقوبةالحبسمدةالتقلعنستةأشهر .
المادة  36
تطبقالعقوبةذاتهاالمنصوصعليهافيالفقرةدمنالمادة33منهذاالقانونعلىكلمنأدلىأمامالسلطات
المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره إلى
الجمهوريةالعربيةالسوريةأوإقامتهأوإقامةغيرهفيها .
المادة  37
إذالميسددالمحكومالغرامةالمنصوصعليهافيهذاالقانونيحبسيوماًواحداًمقابلكلمئةليرةسوريةمن
الغرامةعلىأالتزيدمدةالحبسعلىالمدةالمنصوصعليهافيالعقوبةاألصلية .

المادة  38
يعاقببالحبسمنشهرإلىستةأشهروبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئة ألفليرةسوريةأوبإحدىهاتين
العقوبتينكلمنخالفأحكامالمادتين 23-15منهذاالقانونأوالقراراتالصادرةتنفيذالهماإضافةإلى
العقوباتالمنصوصعليهافيقانونالعملالنافذويبعدالمخالفواليحقلهالعودةإالبعدمضيثالثسنوات
علىإبعاده .
المادة  39
تضاعفالعقوبةفيحالتكرارأيمنالمخالفاتالمنصوصعليهافيهذاالفصل .
المادة  40
تؤولحصيلةجميعالغراماتالناجمةعنمخالفةأحكامهذاالقانونإلىالخزينةالعامةللدولة .
الفصل التاسع 
أحكام ختامية 
المادة  41
تصدربقرارمنالوزيرالتعليماتالمتعلقةبدخولأبناءالدولالعربيةواألجنبيةوخروجهمواقامتهموتنقلهم
تنفيذاألحكامهذاالقانون .
المادة  42
تصدربقرارمنالوزيرالتعليماتالمتعلقةبدخولالالجئينالفلسطينيينالذينيحملونالجنسياتالعربية
واألجنبيةوخروجهموإقامتهموتنقلهموفقاألحكامالخاصةبهم .
المادة  43
اليعتدباإلقامةغيرالمشروعةفيمعرضتطبيقاحتسابالمددالمحددةلمنحاإلقامةوفقاحكامهذاالقانون .
المادة  44
ينهىالعملبالمرسومالتشريعيرقم29تاريخ1970/1/15م.وجميعالنصوصوالقراراتوالتعليمات
المنفذةألحكامهاعتباراًمنتاريخنفاذهذاالقانون .
المادة  45
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسميةويعملبهبعدثالثةأشهرمنتاريخصدوره .
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