
 
 2014لعام  2القانون 

دخول وخروج وإقامة األجانب في سوريا 

 رئيس الجمهورية

هجريالموافق3/5/1435بناءعلىأحكامالدستور،وعلىماأقرهمجلسالشعبفيجلستهالمنعقدةبتاريخ
:ميالدي،يصدرمايلي4/3/2014

الفصل األول

تعاريف

1المادة

يقصدبالتعابيراآلتيةفيمعرضتطبيقأحكامهذاالقانونالمعنىالمبينجانبكلمنها:

 .الوزارة:وزارةالداخلية
 .الوزير:وزيرالداخلية
 .اإلدارة:إدارةالهجرةوالجوازات
 .المدير:مديرإدارةالهجرةوالجوازات
 .العربي:كلمنيحملجنسيةدولةعربية
 .األجنبي:كلمناليحملالجنسيةالعربيةالسوريةأوجنسيةدولةعربية
 .الفرع:فرعالهجرةوالجوازاتفيالمحافظة
 .القسم:قسمالهجرةوالجوازاتفيالمنطقة
 .المركز:مركزالهجرةوالجوازاتالحدوديفيالمنفذالبريأوالجويأوالبحري
 .السمة:اذنالدخولأوالمرورإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةلغيرالمواطنينالسوريين
 خروجمنالجمهوريةالعربيةالسوريةلغيرالمواطنينالسوريين.التأشيرة:اذنال
 االبعاد:أمريصدرعنالسلطاتالمختصةبإبعادأيشخصمنالرعاياالعربأواألجانبعنالبالد

وفقاللحاالتالتيينصعليهاالقانون.
  المركز مراعاة مع الدولية لالتفاقيات وفقا اللجوء صفة شخصمنح كل لالجئينالالجئ: القانوني

الفلسطينيينالمسجلينفيسورية.
 المغترب:كلعربيسوريمقيمفيبلداالغترابأومنينحدرمنأصولسوريةأومنولدفيبلد

االغترابواكتسبجنسيته.
 الشخصعلىالوفاءبااللتزاماتالماليةدوناللجوءإلىالدينخاللإقامتهفي قدرة المادية: المالءة

مهوريةالعربيةالسورية.الج
 تمنح الداخلية وزير موافقة بعد والجوازات الهجرة إدارة عن تصدر رسمية وثيقة المرور: تذكرة

لمجهوليالجنسيةأوالالجئينأواألشخاصالمعروفةجنسيتهمواليستطيعونالحصولعلىجوازات
سفرمنسفاراتهممعزوجاتهموأوالدهم.

الفصل الثاني



السمات والتأشيرات والوثائق

2المادة 

أ.يحظردخولأيشخصإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةأوالخروجمنهاإاللمنيحملجوازسفر
ساريالمفعولأوأيوثيقةتقوممقامهتخولهحقالعودةصادرةعنالسلطاتالمختصةفيبلدهأوأي

سلطةأخرىمعترفبها.

ب.يجبأنيكونجوازالسفرأوالوثيقةمؤشراعليهابسمةمناحدىبعثاتناالدبلوماسيةأوالقنصلية
فيالخارجأوأيهيئةأخرىتكلفهاحكومةالجمهوريةالعربيةالسوريةبذلك.

الدولاألجنبيةالتيليسللجمهوريةالعربيةالسوريةتمثي لج.تمنحسماتالدخولأوالمرورلرعايا
دبلوماسيفيهامنالمراكزمباشرةبعداستيفاءالرسم.

د.يخولالمديربالسماحلرعاياالدولاألجنبيةمنأيجنسيةكانتبدخولالجمهوريةالعربيةالسورية
بعدالتدقيق.

3المادة 

بقرارمنيحظردخولأيشخصإلىالجمهوريةالعربيةالسوريةأوالخروجمنهاإالمناألماكنالتيتحدد
الوزيروبإذنمنالسلطةالمختصةعلىالحدودويوشحجوازالسفرأوالوثيقةالتيتقوممقامهبخاتمالدخولأو

الخروج.

4المادة 

أ.تصدربقرارمنالوزيربالتنسيقمعوزيرالخارجيةوالمغتربينأنواعالسماتوالسلطاتالمخولة
تهاوحاالتاإلعفاءمنها.منحهاوشروطواجراءاتمنحهاومدةصالحي

ب.تحددبقرارمنوزيرالخارجيةوالمغتربينقيمةرسومالسمات.

ج.تصدربقرارمنالوزيربالتنسيقمعوزيرالخارجيةوالمغتربينووزيرالعملأنواعسماتالدخول
المكو ومدة ومدةصالحيتها وشروطواجراءاتمنحها بمنحها العملوالسلطاتالمخولة ثفيهابقصد

وعددهاوحاالتاإلعفاءمنها.

د.تحددبقرارمنوزيرالخارجيةوالمغتربينقيمةرسومسماتالدخولبقصدالعملبالتنسيقمعوزير
العمل.

فيالخارجحق السورية والقنصلية التخولسماتالدخولالممنوحةمنقبلالبعثاتالدبلوماسية ه.
وريةإذالميوافقالمركزالمختص.الدخولإلىالجمهوريةالعربيةالس

5المادة 



للعربواألجانبوالالجئين وشروطمنحها أنواعتذاكرالمرورونماذجها فيه يصدرقرارمنالوزيريحدد
واجراءاتهاوحاالتاإلعفاءمنقيمةالرسومالتيتستوفىعنهاكلياًأوجزئياًوتحددقيمةالتذكرةبالتنسيقمع

وزيرالمالية.

6لمادة ا

منهذاالقانونيلزمالعربواألجانبالذينتجاوزواالمدةالمحددةلهم32أ.معمراعاةأحكامالمادة
القانونومنثمالحصول فيالفصلالثامنمنهذا العقوبةالمنصوصعليها باإلقامةأوبالسمةتنفيذ

علىتأشيرةالخروج.

بقراريصدرعنا تحددشروطمنحالتأشيرة ومدةصالحيتهاب. لوزيريتضمنشروطمنحالتأشيرة
عن يقل اال على عنها الواجباستيفاؤه الرسم وقيمة منها وحاالتاالعفاء بمنحها المخولة والسلطة

خمسمئةليرةسورية.

7المادة 

يجوزلوزيرالداخليةأنيعفيمنيراهمنالعربواألجانبمنالحصولعلىالسمةأوحملجوازسفر.

8المادة 

يجبعلىالعربيأواألجنبيالموجودفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأنيبرزجوازسفرهأوأيوثيقةتقوم
أو اإلدارة إبالغ تلفهما أو الوثيقة أو السفر فقدانجواز وفيحال السلطاتالمختصة من طلبها عند مقامه

الفقدانأوالتلف.فروعهاأوأقربوحدةشرطيةوذلكخاللأسبوعمنتاريخ

9المادة 

علىربابنةالسفنأوالطائراتأوالقطاراتعنددخولهمالجمهوريةالعربيةالسوريةأومغادرتهاأنيقدمواإلى
السلطاتالمختصةكشفابأسماءعامليسفنهمأوطائراتهمأوقطاراتهموركابهاوالبياناتالخاصةبهموعليهم

بأسماءالركابالذيناليحملونجوازاتسفروالذينيحملونجوازاتسفرغيرأنيبلغواالسلطاتالمختصة
صحيحةأوغيرساريةالمفعولوأنيمنعواهؤالءالركابمنمغادرةالسفينةأوالطائرةأوالقطارأوالصعود

إليهاإالبإذنمنهذهالسلطات.

الفصل الثالث

اجراءات تسجيل العرب واألجانب

10المادة 

ددبقرارمنالوزيرتعليماتواجراءاتالمنعمندخولومغادرةالجمهوريةالعربيةالسوريةوآليةإدراجتح
أسماءالممنوعينبقوائمخاصةوآليةشطبأسمائهموطرقاالعتراضعليها.

11المادة 



نفسهليحرراقرارايجبعلىاألجنبيالذيدخلالجمهوريةالعربيةالسوريةويرغبفياإلقامةفيهاأنيتقدمب
بحالتهالشخصيةفياإلدارةأوالفرعأوالقسموفقالنموذجالمعتمدلذلكوخاللخمسةعشريومامنتاريخ

دخوله.

12المادة 

يجوزللمديراعفاءالعربيأواألجنبيمنشرطتقديماالقراربنفسهالعتباراتخاصةبالمجامالتالدوليةأو
لحاليحرراقراركتابيعلىالنموذجالمعدلذلكويسلمإلىاإلدارةأوفروعها.ألعذارمقبولةوفيهذاا

13المادة 

في فروعها أو اإلدارة ابالغ اقامته محل تغيير في يرغب الذي األجنبي أو العربي على يجب أ.
التيكانيقي إلىخارجمركزالمحافظة وفيحالكانانتقاله الجديدة فيهاالمحافظاتعنواناقامته م

فعليهأنيتقدمخاللثالثةأياممنوصولهإليهابإقرارإلىالفرعالمختصأوإلىأقربوحدةشرطية
فيالبلدةالتيانتقلإليها.

السوريةضمنمجموعات العربية الجمهورية السابقةاألجانبالذيندخلوا الفقرة يعفىمنأحكام ب.
هراألولمنتاريخوصولهم.سياحيةبسمةدخولبقصدالسياحةخاللالش

14المادة 

يجبعلىكلصاحبفندقأونزلأوأيمحلآخرمنهذاالقبيلأوالمكلفبإدارتهأوكلمنآوىعربياًأو
أجنبياأواسكنهأوأجرهإبالغالسلطاتالمعنيةباسمالعربيأواألجنبيومحلسكنهخاللثالثةأياممنتاريخ

النزولوالمغادرة.

15لمادة ا

يجبعلىكلمنيرغبفياستقدامأواستخدامعربيأوأجنبيالحصولعلىموافقةوزارةالعمل.

الفصل الرابع

تراخيص اإلقامة

16المادة 

يجبعلىكلعربيأوأجنبييرغبفياإلقامةفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأنيحصلعلىإذنباإلقامة
يحددفيهسبباإلقامةوتوافرشرطالمالءمةالماديةوعليهأنيغادرعندانتهاءإقامتهمالميتمتجديدها.

17المادة 

تصنفإقاماتالعربواألجانبوفقاآلتي:

لخاصة:تمنحلمدةخمسسنوات.أ.اإلقامةا



ب.اإلقامةالعادية:تمنحلمدةثالثسنوات.

ج.اإلقامةالمؤقتة:تمنحلمدةسنة.

د.اإلقامةالسياحية:تمنحلمدةأقصاهاثالثةأشهر.

ه.إقامةالعمل:تمنحلمدةأقصاهاسنةبعدأخذموافقةوزارةالعمل.

18المادة 

التاليةمنالعربواألجانب:تمنحاإلقامةالخاصةللفئات

الذينمضىعلىإقامتهمالفعليةالمشروعةفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأكثرمنخمسعشرةسنة. .1
الذينمضىعلىإقامتهمالفعليةالمشروعةخمسسنواتفأكثروكانوايقومونبأعمالمفيدةلالقتصاد .2

لبالدوتحددهذهاألعمالوالخدماتبقرارمنالوزيرالوطنيأويؤدونخدماتعلميةأوثقافيةأوفنيةل
بعداخذرأيالجهاتالمختصة.

يؤدون .3 ممن وغيرهم والفعالياتالسياحية واالقتصاد والصناعة والفكر األدبوالفن ورجال العلماء
خدماتجليلةللبالدويصدربشأنهمقرارمنالوزيربالتنسيقمعالجهاتالمختصة.

السوريينالالتيمضىعلىإقامتهنالفعليةفيالجمهوريةالعربيةالسوريةأكثرزوجاتالمواطنين .4
منسنتينمادامتالعالقةالزوجيةقائمة.

19المادة 

تمنحاإلقامةالعاديةللفئاتالتاليةمنالعربواألجانب:

ثالثسنو .1 فيها الفعلية ومضىعلىإقامتهم السورية العربية فيالجمهورية اتفأكثرعندمنولدوا
تقديمالطلب.

أوالدالمواطناتالسوريات. .2
منمضىعلىإقامتهمالفعليةبشكلمشروعفيالجمهوريةالعربيةالسوريةخمسسنواتفأكثرعند .3

تقديمهمالطلب.

20المادة 

تمنحاإلقامةالمؤقتةللفئاتالتاليةمنالعربواألجانب:

مدة .1 وحسب بها المعترف الخاصة أو العامة والمدارس والمعاهد الجامعات في المسجلون الطالب
الدراسة.

العلماءورجالاالدبوالفكروالفنوالصناعةواالقتصاد. .2
الالجئونبعدتقديمهممايثبتذلك. .3
أزواجالسورياتمنالعربواألجانب. .4
زوجاتالسوريينمنالعربواألجانب. .5
قصدالعالج.المرضىب .6



القادمونبقصدزيارةاألقارب. .7
المستثمرون. .8
مالكوالعقارات. .9

منيرىالمديرمنحهاإلقامةالعتباراتخاصةتتعلقبالمجامالتالدوليةوالمصلحةالعامة. .10

21المادة 

تمنحإقامةالعملللعربواألجانبالحاصلينعلىموافقةوزارةالعملوفقاللقوانينالنافذة.

22المادة 

خارج اإلقامة صاحب غياب مدة تجاوزت إذا المدير من بإذن والعادية الخاصة اإلقامة تجدد أ.
الجمهوريةالعربيةالسوريةستةأشهرولمتزدعلىسنة.

ب.يسقطحقالعربيأواألجنبيفياإلقامةالمرخصةلهإذاخالفأحكامالفقرةالسابقةويستثنىمن
بالذينيتغيبونلطلبالعلمفيالمدارسوالمعاهدوالجامعاتأوألداءخدمةالعلمذلكالعربواألجان

إذاقدموامايثبتذلك.

23المادة 

يحظرعلىالعربيأواألجنبيالمرخصلهبالدخولأواإلقامةلغرضمعينأنيخالفهذاالغرضإالبموافقة
الوزيرأومنيفوضهبذلك.

24المادة 

امةالشخصالمرخصلهبهاوزوجهوأوالدهالقاصرونالذينيعيشونفيكنفه.يستفيدمناإلق

25المادة 

وحاالتاالعفاءمنها والسلطةالمخولةبمنحها تحددبقرارمنالوزيراجراءاتالترخيصباإلقامةوتجديدها
نتتضمنها.واشكالبطاقاتاالقامةونماذجالطلباتواالقراراتالخاصةبهاوالبياناتالتييجبأ

الفصل الخامس

اإلبعاد

26المادة 

أ.تحددبقرارمنالوزير:حاالتواجراءاتإبعادالعربيأواألجنبيخارجالجمهوريةالعربيةالسورية
لمقتضيات تبعا ابعادهم لمنتقرر االحتجاز امكنة وتحديد االبعاد واالعتراضعلىقرار التنفيذ وآلية

األمنوالمصلحةالعامة.



موافقةب. بعد السورية العربية الجمهورية إلى بالعودة إبعاده سبق الذي األجنبي أو للعربي يسمح
الوزير.

الفصل السادس

االستثناءات

27المادة 

قبل من بها المعترف واالقليمية الدولية المنظمات وممثلو والقنصلي الدبلوماسي السلك أعضاء يخضع
ومنفي السورية العربية وتأشيراتالجمهورية واإلقامة والمرور فيالحصولعلىسماتالدخول حكمهم

الخروجوالرسوموغيرهامناألحكامالىتقديروزارةالخارجيةوالمغتربينبحسباالتفاقياتالدوليةالمرعية
فوضهفيالجمهوريةالعربيةالسوريةوالىمبدأالمعاملةبالمثلوتمنحمنالبعثاتالسوريةفيالخارجأومنت

وزارةالخارجيةوالمغتربينبذلك.

28المادة 

تستثنىمنأحكامالسماتواإلقامةالواردةفيهذاالقانونالفئاتاآلتية:

حيث .1 برية أو جوية أو بحرية تذاكر يحملون الذين القطارات أو الطائرات أو السفن في العاملون
يمنحونسماتدخولمنالسلطاتالمختصةوالتخولهمهذهالسمةاإلقامةإالخاللمدةمكوثالسفينة

ماتالتأشيرعلىفيالميناءأوالطائرةفيالمطارأوالقطارفيالمحطةوتصدربقرارمنالوزيرتعلي
عند الحدودية والمراكز والمحطات والمطارات الموانئ المختصفي المركز قبل من التذاكر هذه

دخولهمالجمهوريةالعربيةالسوريةأوالنزولفيهاأومغادرتها.
الجمهورية .2 في بالنزول المختصة السلطات ترخصلهم الذين والقطارات والطائرات السفن ركاب

وريةمدةبقاءالسفينةفيالميناءأوالطائرةفيالمطارأوالقطارفيالمحطةوعلىربابنةالعربيةالس
السفنوالطائراتوالقطاراتقبلاإلقالعإبالغالمركزالمختصعناسمكلمنيتخلفمنالركاب

وتسليمجوازسفرهإلىالمركز.
للجمهوريةالعربيةالسوريةالذينتمإعفاؤهمرعاياالدولالعربيةواألجنبيةفيمناطقالحدودالمتاخمة .3

بموجبنصخاصأووفقاتفاقياتثنائيةمبرمةبينالبلدين.
رعاياالدولالعربيةواألجنبيةالذينتمإعفاؤهمبموجباتفاقياتدوليةتكونسوريةطرفافيها. .4
رةالخارجيةوالمغتربين.المغتربونفيحدودالقواعدالتيتحددبقرارمنالوزيربالتنسيقمعوزا .5
منيرىالوزيرإعفاءهمبإذنمكتوبالعتباراتخاصةتتعلقبالمجامالتالدوليةوالمصلحةالعامة. .6

الفصل السابع

رسوم االقامات

29المادة 

أ.تستوفىعنداصداربطاقاتاإلقامةبشتىأنواعهاالرسوماآلتية:



قامةالخاصة..خمسةعشرألفليرةسوريةعنبطاقةاإل1

.خمسةعشرألفليرةسوريةعنبطاقةاإلقامةبقصدالعملبمافيهإقامةعملالفنانين.2

.عشرةآالفليرةسوريةعنبطاقةاإلقامةالعادية.3

.خمسةآالفليرةسوريةعنكلسنةإقامةلحامليبطاقةاإلقامةالمؤقتةلمدةسنةأوكسورها.4

المستوفىعنبطاقةاإلقامةرسمتأشيراتالخروجوالعودةللعربواألجانبخاللفترةب.يتضمنالمبلغ
صالحيةاإلقامةمهمابلغعددالتأشيرات.

30المادة 

تعفىمنالرسومالواردةفيالمادةالسابقةلمرةواحدةالفئاتاآلتية:

أ.الالجئونعلىاختالفجنسياتهموزوجاتهموأوالدهمالقصر.

عربواألجانبالذينيرىالمديرإعفاءهمالعتباراتخاصةبالمجامالتالدوليةأولعدمقدرتهمب.ال
المادية.

الفصل الثامن

العقوبات

31المادة 

منهذاالقانونعنالبالدبموجبقرارصادرعنالوزيرأومنيفوضه3-2يبعدالمخالفألحكامالمادتين
بذلك.

32المادة 

أ.تفرضغرامةماليةتقدربمئةليرةسوريةبحقكلمنتجاوزالمدةالمحددةلهباإلقامةأوبالسمةعن
كليومتأخيرحتىستةأشهروتحددطريقةتحصيلهاوفقالقوانينواألنظمةالمرعية.

 تاريخ من أيام سبعة خالل مقبول بعذر تقدم إذا الغرامة هذه من المخالف إعفاء للوزير تبلغهب.
المخالفة.

المختصة القضائية الجهة إلى يحال أيام سبعة خالل الغرامة المخالفبتسديد قيام عدم حال في ج.
وتضاعفالغرامةالمحددةفيالفقرةأمنهذهالمادة.

د.فيحالتجاوزتمدةالمخالفةستةأشهريعاقبالمخالفبالحبسمنشهرإلىستةأشهروالغرامة
ينألفاإلىخمسينألفليرةسورية.منخمسةوعشر



33المادة 

مععدماإلخاللبأيعقوبةأشدتنصعليهاالقوانيناألخرى:

أ.يعاقببالحبسمنشهرإلىستةأشهروبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئةألفليرةسوريةأوبإحدى
قراراتهالتنفيذيةويعاقببالعقوبةمنهذاالقانونأو14-9هاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالمادتين

نفسهاكلمنساعدعلىارتكابالمخالفةأومحاولةارتكابها.

ب.يعاقببالحبسمنستةأشهرإلىسنتينوبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئةألفليرةسوريةكلمن
لقراراتالصادرةتنفيذالهمامنهذاالقانونأوا3الفقرةأوالمادة2خالفاوحاولمخالفةأحكامالمادة

ويعاقببالعقوبةنفسهاكلمنساعدعلىارتكابالمخالفةأومحاولةارتكابها.

ج.تكونالعقوبةالمنصوصعليهافيالفقرةبالسابقةبالحبسمنسنةإلىثالثسنواتوبالغرامةمن
ةهيفيحالحربمعالجمهوريةخمسينالفاالىمئتيالفليرةسوريةإذاكاناألجنبيمنرعايادول

العربيةالسوريةاوفيحالقطعالعالقاتالدبلوماسيةمعها.

د.يعاقببالحبسمنسنةإلىخمسسنواتوبالغرامةمنخمسةماليينإلىعشرةماليينليرةسورية
روعةأوأوبإحدىهاتينالعقوبتينكلمندخلأوغادرالجمهوريةالعربيةالسوريةبصورةغيرمش

ضبطفيمناطقالحدوددونسببمسوغلوجودهأوظهراناألسبابالتيأدلىبهاغيرصحيحةأوال
م.25/6/2013تاريخ9تتفقمعالظروفالتيأوقفبهاوبمايتوافقمعالقانونرقم

34المادة 

إلىخمسين منخمسةوعشرينألفاً أشهروبالغرامة أويعاقببالحبسمنشهرإلىستة سورية ألفليرة
اوالقراراتالصادرةتنفيذالها.13بإحدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالمادة

35المادة 

يعاقببالحبسمنستةأشهرإلىسنتينوبالغرامةمنخمسينألفاإلىمئةألفليرةسوريةكلمنامتنععن
منهذاالقانونمععدماإلخاللبتنفيذقراراالبعادوفيحال26تنفيذالقرارالصادربإبعادهوفقاًألحكامالمادة

التكرارتكونالعقوبةالحبسمدةالتقلعنستةأشهر.

36المادة 

منهذاالقانونعلىكلمنأدلىأمامالسلطات33تطبقالعقوبةذاتهاالمنصوصعليهافيالفقرةدمنالمادة
إلى غيره دخول أو دخوله لتسهيل بذلك علمه مع غيرصحيحة أوراقا إليها قدم أو كاذبة بأقوال المختصة

الجمهوريةالعربيةالسوريةأوإقامتهأوإقامةغيرهفيها.

37ة الماد

إذالميسددالمحكومالغرامةالمنصوصعليهافيهذاالقانونيحبسيوماًواحداًمقابلكلمئةليرةسوريةمن
الغرامةعلىأالتزيدمدةالحبسعلىالمدةالمنصوصعليهافيالعقوبةاألصلية.



38المادة 

إلىمئة ألفليرةسوريةأوبإحدىهاتينيعاقببالحبسمنشهرإلىستةأشهروبالغرامةمنخمسينألفا
المادتين إضافةإلى23-15العقوبتينكلمنخالفأحكام لهما تنفيذا القانونأوالقراراتالصادرة منهذا

العقوباتالمنصوصعليهافيقانونالعملالنافذويبعدالمخالفواليحقلهالعودةإالبعدمضيثالثسنوات
علىإبعاده.

39المادة 

فالعقوبةفيحالتكرارأيمنالمخالفاتالمنصوصعليهافيهذاالفصل.تضاع

40المادة 

تؤولحصيلةجميعالغراماتالناجمةعنمخالفةأحكامهذاالقانونإلىالخزينةالعامةللدولة.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

41المادة 

ولالعربيةواألجنبيةوخروجهمواقامتهموتنقلهمتصدربقرارمنالوزيرالتعليماتالمتعلقةبدخولأبناءالد
تنفيذاألحكامهذاالقانون.

42المادة 

تصدربقرارمنالوزيرالتعليماتالمتعلقةبدخولالالجئينالفلسطينيينالذينيحملونالجنسياتالعربية
واألجنبيةوخروجهموإقامتهموتنقلهموفقاألحكامالخاصةبهم.

43المادة 

باإلقامةغيرالمشروعةفيمعرضتطبيقاحتسابالمددالمحددةلمنحاإلقامةوفقاحكامهذاالقانون.اليعتد

44المادة 

م.وجميعالنصوصوالقراراتوالتعليمات15/1/1970تاريخ29ينهىالعملبالمرسومالتشريعيرقم
المنفذةألحكامهاعتباراًمنتاريخنفاذهذاالقانون.

45المادة 

شرهذاالقانونفيالجريدةالرسميةويعملبهبعدثالثةأشهرمنتاريخصدوره.ين

ميالدي.11/3/2014هجريالموافق10/5/1435دمشق
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