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 امللخص:

  مصرف سورية املركسي قرارات مجلس الىقذ والخسليف و: 

 مجلس الىقذ والخسليف 

 ، حعذيل معذٌ الفائذة على الىدائع.03/04/2022/ م ن جاسيخ 68كشاس سكم  -

 ، الغاء جشخيص ششهت هادس مىخبي وششواإه للصشافت.22/05/2022/م ن جاسيخ 110كشاس سكم  -

 ، الغاء جشخيص ششهت أبى عيىن العىد اخىان للصشافت.22/05/2022/م ن جاسيخ 111كشاس سكم  -

وايئظعرراث ، إلاطرراس ايعيرراسا ياررام الخررذكيم ايعلىمرراحل ا ارراسف  لررذي ايصرراس  23/05/2022/ م ن جرراسيخ 115كررشاس سكررم  -

 اياليت العاملت ف  ظىسيت.

 مصرف سورية املركسي  لجىة إدارة 

 ، حعذيل ايذد ايلبىلت ألحل اظخحلاق الفىاجير ا ااصت باالظخيراد.11/04/2022/ ٌ ا جاسيخ 385كشاس سكم  -

بخراسيخ شرشاا ا ، جطبيم وششة ايصاس  والصشافت على طلباث بيع اللطرع جحىبري 28/04/2022/ ٌ ا جاسيخ 450كشاس سكم  -

 مً اييشآث العياحيت.

 ، العماح بالسحب الىلذا لخعىيضاث الضباط وصف الضباط والععىشيين.11/05/2022/ ٌ ا جاسيخ 476كشاس سكم  -

وحعرذيته ا ا ااصرت  2022/ ٌ ا للعرام 194، حعذيل اللائمرت ايشفلرت براللشاس سكرم 12/05/2022/ ٌ ا جاسيخ 483كشاس سكم  -

 باالظخيراد.

 ا ااص باالظخيراد. 2022/ٌ ا لعام 194، حعذيل اللائمت ايشفلت باللشاس سكم 22/06/2022/ٌ ا جاسيخ 670سكم كشاس  -

 جعاميم 

، اعفررراء إلايرررذاعاث الىلذيرررت ا اذيرررذة وىدائرررع ألحرررل مرررً ظرررلف السرررحب 19/04/2022/ص جررراسيخ 1930/16حعمررريم سكرررم  -

 الىلذا اليىمل.

 26/12/2021جرررررراسيخ  188/1لخعمرررررريم مصررررررش  ظررررررىسيت ايشهررررررضا سكررررررم  ، الحررررررم21/04/2022جرررررراسيخ  1059/7حعمرررررريم سكررررررم  -

 ا ااص باالظخيراد.

 ، جمىيل أحىس الشحً للمىاد ايعخىسدة.27/04/2022جاسيخ  935/7حعميم سكم  -

 . 2021/ٌ ا لعام 1071، ايضاحاث بخصىص اللشاس سكم 12/06/2022جاسيخ  1521/7حعميم سكم  -

  راءز مجلس الو 

 .2019/م.و لعام 74، جمذيذ العمل بلشاس مجلغ الىصساء سكم 07/04/2022 /م.و جاسيخ22كشاس سكم  -
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  مصرف سورية املركسي قرارات مجلس الىقذ والخسليف و: 

 مجلس الىقذ والخسليف 

 الفائذة على الودائع:؛ بخصوص جعذًل معذل 03/04/2022/ م ن ثاريخ 68القرار رقم 

 ألحيررام الفلررشة أ مررً ايررادة سكررم 
أل
؛ حررذدث 2018/ م ن لعررام 91مررً كررشاس مجلررغ الىلررذ والدعررليف سكررم  1حعررذيت

% ا حعررررراباث 0معرررررذالث الفائرررررذة الاررررري جرررررذفعاا ايصررررراس  العاملرررررت علرررررى الىدائرررررع وا حعررررراباث ا ااسيرررررت لخصرررررب  ورررررا حل  

% شررررااداث مظررررديماسر، ورعخلرررر ظررررعش الفائررررذة ايحررررذد 11ألحررررل شررراش، % الىدائررررع 11ا ااسيرررت والىدائررررع جحررررذ الطلرررب، 

للىدائع ألحل ف  اللشاس هى ا حذ جدوى يعذٌ الفائذة على الىدائع لبليت آلاحاٌ، ويطبم اللشاس على الىدائرع ألحرل الاري 

 ائذ.يخم الخعاكذ علي ا أو ججذيذها بعذ هفار اللشاس، وعلى ودائع الخىفير بخاسيخ اظخحلاق الفى 

، هظرررررام اظرررررخخذام العلررررراساث ايملىهرررررت مرررررً الذولرررررت بغرررررش  اظرررررديماسها فررررر  ايشررررراسرع 18/04/2022جررررراسيخ  693كرررررشاس سكرررررم  -

 .2021لعام  18ا ااضعت للاهىن مظديماس سكم 

 ، حعذيل ظلى  الششاء ايباشش ف  هظام العلىد.28/04/2022/م.و جاسيخ 26كشاس سكم  -

، الضرررررررىابل والخعليمررررررراث الىاشمرررررررت ل ررررررررخيص اييشرررررررآث الضساعيرررررررت والصرررررررىاعيت 01/06/2022ب جررررررراسيخ 16/15برررررررت  سكرررررررم  -

 وا اذميت والعياحيت.

 العلمي.، حعذيل كيمت طابع البحث 08/06/2022جاسيخ  1015كشاس سكم  -

 ، الذعم الخمىيل  ايلذم مً صىذوق دعم اظخخذام الطاكاث ايخجذدة.09/06/2022/م.و جاسيخ 28كشاس سكم  -

 ، صيادة الشظم ايفشو  على ل ر البنزيً ايمخاص.15/06/2022/م.و جاسيخ 29كشاس سكم  -

 عخىسداث إلايشاهيت./م.و ا ااص باي3، جمذيذ العمل باللشاس سكم 15/06/2022/م.و جاسيخ 30كشاس سكم  -

 ، حعليماث اعفاء مجحاد العام للحشفيين مً الشظىم والضشائب.23/06/2022/م.و جاسيخ 32كشاس سكم  -

 ، جحذيذ ظلف ايلبىضاث وايذفىعاث الىلذيت للمئظعاث العامت.29/06/2022جاسيخ  1117كشاس سكم  -

  وزارة الاقحصاد والحجارة الخارحية 

 ، العماح بخصذيش مادة ايخت.26/04/2022جاسيخ  3197/1845/10حعليماث سكم  -

 القواهين 

 ، اظديفاء وصاسة العياحت سظىم ماليت للاء ا اذماث ايلذمت مً كبلاا.07/04/2022جاسيخ  18كاهىن سكم  -

 ، حعذيل كيمت العلىد ايصادق علي ا وايخعللت باإلهفاق ا ااسا ومظديماسا.07/04/2022جاسيخ  19كاهىن سكم  -

 .، جشخيص اييشآث العياحيت26/05/2022جاسيخ  23سكم  كاهىن  -

 ، سفع ظلف وعبت ا حىافض إلاهخاحيت.29/05/2022جاسيخ  24كاهىن سكم  -

 ، العماح للمعاهذ الخلاهيت باإلهخاج والخصييع.15/06/2022جاسيخ  25كاهىن سكم  -

 إلاحماليت ايعخحلت.، حلر أحضاء ايائت ليرة ظىسيت للليمت 27/06/2022جاسيخ  27كاهىن سكم  -

 ا ااص بالسال العياح . 2013لعام  2، حعذيل اللاهىن سكم 28/06/2022جاسيخ  28كاهىن سكم  -

-  
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 وشركاؤه للصرافة:إلغاء ثرخيص شركة هادر مكحبي  ؛ بخصوص22/05/2022/م ن ثاريخ 110قرار رقم ال

جضرررمً اللرررشاس الغررراء جرررشخيص شرررشهت كهرررادس مىخبررري وشرررشواإه للصرررشافتك  مىخررربر يماسظرررت أعمررراٌ الصرررشافت ورلرررً 

 للخعليمراث الخىفيزيرت 
أل
 24لراهىن مضاولرت ماىرت الصرشافت سكرم ب ا ااصرتيخالفخه أحيام البىذ العادط مً الفلشة زاهيا

 الخررررؤخش فرررر  طلررررب الخجذيررررذ العررررىىا وججذيررررذ هفلرررراث اعررررادة الدسررررايلر، وال ريررررث بخحشيررررش مبلرررر  محخيرررراطل  2006عررررام 

الىلذا ايجمذ باظم الششهت، وشطب ا مً السال ايمعىن لذي مفىضيت ا حيىمرت وحسرايل ا ارضاء اي رجرب علي را، 

لشررئون اللاهىهيررت باجخررار وافررت إلاحررشاءاث الىفيلررت با حفرراف علررى حلررىق مصررش  ظررىسيت اضررافت ا ررى جيليررف مذيشيررت ا

 ايشهضا.

 إخوان للصرافة: إلغاء ثرخيص شركة أبو عيون السود ؛ بخصوص22/05/2022/م ن ثاريخ 111قرار رقم ال

عيرررىن العرررىد اخرررىان للصرررشافتك  مىخررربر يخالف  رررا أحيرررام  جضرررمً اللرررشاس الغررراء ال ررررخيص ايمىرررىح لشرررشهت كأبرررى 

 للخعليمررراث الخىفيزيرررت ا ااصرررت بلررراهىن مضاولرررت ماىرررت الصرررشافت سكرررم 
أل
، 2006عرررام  24البىرررذ العرررادط مرررً الفلرررشة زاهيرررا

وال ريرررث بخحشيرررش مبلررر  محخيررراطل الىلرررذا ايجمرررذ باظرررم الشرررشهت، وشرررطب ا مرررً السرررال ايمعرررىن مرررً كبرررل مفىضررريت 

سايل ا اضاء اي رجب علي ا، اضافت ا ى جيليف مذيشيت الشئون اللاهىهيرت باجخرار وافرت إلاحرشاءاث الىفيلرت ا حيىمت وح

 با حفاف على حلىق مصش  ظىسيت ايشهضا.

إلاطررررار املعيرررراري ملقررررام الحررررذقير املعلومرررراجي الخررررار   لررررذ   ؛ املحضرررر 23/05/2022ً/ م ن ثرررراريخ 115قرررررار رقررررم ال

 ية العاملة ف  سورية:سؤسسات املالاملصارف وامل

وافم اللشاس على إلاطاس  ايعياسا ياام الخذكيم ا ااسف  لذي ايئظعاث اياليت ايصرشفيت وحرذد أهرذا  الخعاكرذ 

الخؤهررذ مررً ظررتمت البياهرراث ودكررت  –مررع ايررذكم ا ارراسف  لخررذكيم هظررم ايعلىمرراث بررا حل  الخؤهررذ مررً ظررشيت ايعلىمرراث 

الخؤهرررذ مرررً مىزىكيرررت البةررر  الخلىيرررت  –لخؤهرررذ مرررً جرررىافش ايعلىمررراث وجياملي  رررا وشرررمىلي  ا ا –هفايرررت وفعاليرررت ايعلىمررراث 

وهظم ايعلىماثر، هما بين إلاحشاءاث الخىظيميت وإلاداسيت لعمليت الخذكيم مً حيث خلرة ايذكم ا ااسف  ومماسظخه 

واعخماديت ايذكم ظاسيت ايفعٌى مً كبل الايئت الىطىيت  اذماث الشبىت وجىكيع  الفعليت وجطبيم اللاهىن العىسا

، اضرافت ا ررى اايرذكم علرى اجفاكيررت عرذم إلافصراح وا حررذ جدورى مرً ايعلىمرراث ايطلرىب مرً ايررذكم جضويرذ ايئظعرت   رر

ىعرت معرايير ماىيرت وعلميرت جىزيم ايعدىذاث وهفراءة ايرذكم ووحرىب اخخيراسه ايعردىذ لعرذد مرً جظرغ الشراملت مجم

 مرع أا مرً مرذيشا ايئظعرت أو أحرذ أعضراا ا 
أل
وجخصصيت واظخلتليت ومىضىعيت، وال يجىص للمذكم أن ييىن شرشييا

 عىررره همرررا ال يجرررىص لررره أو لفشيرررم الخرررذكيم جملرررً حصرررت مرررئزشة جخجررراوص وعررربت 
أل
% مرررً أظرررام ايئظعرررت، هرررزلً 5أو وهرريت

م ايعلىمررراحل ا اررراسف  جبرررين ا حرررذ جدورررى مرررً ايخطلبررراث ا ااصرررت بىفررراءة ييبغررر  جرررىفش ظياظررراث واحرررشاءاث لرررذي ايرررذك

 اليىادس .

وجضمً اللشاس هطاق مامت جذكيم هظم ايعلىماث ا ااسحيت والخلاسيش ايطلىبت، وحذد مالت الخذكيم برر مرشة علرى  

ببحشاا ا مشة ول ظىت، وجلىم جكل ول ظيخين باظخثىاء اخخباساث مخ راق الذاخليت وا ااسحيت حيث جل زم ايئظعت 

ايئظعت اياليت ايصشفيت ب زويذ مذيشيت مفىضيت ا حيىمت بخلشيش الخذكيم ايعلىماحل مع ا اطت العتحيرت واللرهرام  

الضمةررري خرررتٌ شررراش هحرررذ أكءررره  مرررً اه  ررراء ايالرررت، همرررا أوحرررب اللرررشاس ال رررزام ايصررراس  وايئظعررراث اياليرررت العاملرررت فررر  

 مً الشاش جٌو مً العام ظىسيت ببحشاء أٌو م
أل
، وجلىم مفىضيت ا حيىمت 2023امت جذكيم معلىماحل خاسف  اعخباسا

 بخلييم الخلاسيش  واعذاد جلشيش شامل بالىخائ  يعش  على مجلغ الىلذ والدعليف. 
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  لجىة إدارة مصرف سورية املركسي 

ألحرررل اسرررحلقاا الفرررواثي  الخا رررة ؛ بخصررروص جعرررذًل املرررذد املق ولرررة 11/04/2022/ ل إ ثررراريخ 385القررررار رقرررم 

 باالسحي اد:

عذٌ اللشاس ايذة ايلبىلت ألحل اظخحلاق الفىاجير ايل رهت بششط الذفع آلاحل ايعمىح بخمىيلاا وفرم الفلرشة ث 

لخصرررررب  وررررا حل كعلررررى أال يخجرررراوص أحررررل مظررررخحلاق ايحررررذد علرررررى  2021/ٌ ا لعررررام 1292مررررً اللررررشاس سكررررم  1مررررً ايررررادة 

 مً  180 الفاجىسة مذة
أل
 يىم. 90يىمك، ورلً بذال

؛ بخصرروص ثي يررر وشرررة املصررارف والصرررافة علررى طل ررات بيررع القيررع 28/04/2022/ ل إ ثرراريخ 450القرررار رقررم 

 ألاحىبي بحاريخ شرائها مً امليشآت السياحية:

طرع جحىبري يخم بمىحب اللشاس جطبيم ظعش وششة ايصراس  والصرشافت العراسيت فر  جراسيخ كيرام ايصراس  بشرشاء الل

مررً اييشررآث العررياحيت ورلررً علررى طلبرراث البيررع  ا ااصررت برررنيع حصرريلت مررىاسد اييشررآث العررياحيتر ايلذمررت مررً كبررل 

 جلً ايصاس  ا ى مصش  ظىسيت ايشهضا، ويلضم ايصش  بنيان جاسيخ ششائه لللطع جحىبي ف  طلب البيع.

اح بالسرررررنق الىقررررذي لحعويضرررررات الضرررر ا  و رررررف السرررر  ؛ املحضررررر 11/05/2220ً/ ل إ ثرررراريخ 476قرررررار رقرررررم ال

 والعسكريين: الض ا 

، 2008/ ٌ ا لعرام 769وصرف الضرباط والععرىشيين مرً حعليمراث اللرشاس سكرم  وافم اللشاس على اظخثىاء الضباط

 ليعم  لام بسحب حعىيضاه م بشيل هلذا وبما ال يخجاوص خمعت متيين ليرة ظىسيت ال غير.

 2022/ ل إ للعررام 194جعررذًل القائ ررة املرفقررة بررالقرار رقررم ؛ بخصرروص 12/05/2022/ ل إ ثرراريخ 483قرررار رقررم ال

 :وجعذًالتها الخا ة باالسحي اد

/ٌ ا جرررراسيخ 224وحعررررذيته ا برررراللشاس سكررررم  28/02/2022/ٌ ا جرررراسيخ 194عررررذٌ اللررررشاس اللائمررررت ايشفلررررت برررراللشاس سكررررم 

، وحعررردية  ايعررررخىسداث مرررً ايرررىاد ايضررررافت ايذسحرررت الارررري ورلرررً ببضرررافت مررررىاد م 07/03/2022 ذسحرررت ضرررمً ا اررررذٌو

 31/08/2021/ ٌ ا جرراسيخ 1070صررذسث بررىالص الشررحً ا ااصررت   ررا كبررل هفررار اللررشاس مررً جطبيررم أحيررام اللررشاس سكررم 

 وحعذيتجه.

 2022/ل إ لعررررام 194جعررررذًل القائ ررررة املرفقررررة بررررالقرار رقررررم  ؛ املحضرررر 22/06/2022ً/ل إ ثرررراريخ 670قرررررار رقررررم ال

 الخاص باالسحي اد:

بضرافت مرىاد مذسحرت حذيرذة بوحعذيتجره ورلرً  28/02/2022جراسيخ  194عذٌ اللشاس اللائمت ايشفلت باللشاس سكم 

، وحعرردية  ايعررخىسداث مررً ايررىاد ايذسحررت ضررمً اللائمررت والىاصررلت ا ررى جماهرراث ا امشهيررت كبررل هفررار  ضررمً ا اررذٌو

 وحعذيتجه. 31/08/2021/ٌ ا جاسيخ 1070أحيام كشاس مظخيراد سكم اللشاس مً جطبيم 

 جعاميم 

؛ املحضر ً إعفراء إلاًرذاعات الىقذًرة الجذًرذة كودائرع ألحرل مرً 19/04/2022/ص ثراريخ 1930/16الحع يم رقرم 

 سقف السنق الىقذي اليومي:

 
أل
وحه الخعميم ا ى وافت ايئظعاث اياليت ايصشفيت العاملت ف  ظىسيت إلعفاء إلايذاعاث الىلذيت ا اذيرذة حصرشا

 03/04/2022جراسيخ  68ايىدعت مً كبرل جخرااص الطبيعيرين ومعخبراسيين وىدائرع ألحرل بعرذ جراسيخ هفرار اللرشاس سكرم 
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 920مررً الخعمرريم سكررم  1ظررىسيت وايحررذد ضررمً البىررذ  / ليرررة500000000مررً جطبيررم ظررلف السررحب الىلررذا البررال  /

 علرى وافرت ا حعراباث والىدائرع ايخعاكرذ علي را كبرل جراسيخ هفرار 2022لعام 
أل
، ف  حين يبلى ظلف السحب ايحرذد ظراسيا

 . 68اللشاس سكم 

ثرررررررررراريخ  188/1؛ الحررررررررررر لحع رررررررررريم مصرررررررررررف سررررررررررورية املركررررررررررسي رقررررررررررم 21/04/2022ثرررررررررراريخ  1059/7الحع رررررررررريم رقررررررررررم 

 الخاص باالسحي اد: 26/12/2021

مررً  2وحره الخعمرريم ا ررى فررشو  ايصررش  ايشهررضا وشررشواث الصررشافت العاملررت فرر  ظررىسيت، حيررث شررمل حعررذيل البىررذ 

، وجضرررمىذ 2021لعرررام  1070وايىضرررل  ليرررت جطبيرررم كرررشاس مظرررخيراد سكرررم  2021لعرررام  188/1للخعمررريم سكرررم  1الفلرررشة 

ر لشرررشواث الصرررشافت وجىكيعارررا وخخمارررا بمبلررر  الخمىيرررل الفعلررر ، 4اد سكرررم  آلاليرررت جلرررذيم ايعرررخىسد ليسرررر احررراصة مظرررخير 

وحعررليم اليسررر جصررليت ا ررى فررش  مصررش  ظررىسيت ايشهررضا ايعةرري لررذي طلررب ا حصررٌى علررى هخرراب الخخلرريص ا امشوررل، 

كيعارا اضافت ا ى امياهيت سحب اليسر جصليت مرً ايصرش  ايشهرضا فر  حالرت الخمىيرل علرى دفعراث إلعرادة خخمارا وجى 

صررشافت واعاده ررا، حيررث جل ررزم شررشواث الصررشافت بررا اخم والخىكيررع بعررذد مررشاث الخمىيررل، همررا يخىحررب المرً كبررل شررشهت 

علررررى جماهررررت ا امشهيررررت الخؤهررررذ مررررً جىافررررم البياهرررراث الررررىاسدة فرررر  هخرررراب ايىافلررررت علررررى الخخلرررريص ا امشوررررل الصررررادس عررررً 

 ايصش  ايشهضا وبياهاث إلاحاصة ايشفلت.

 ؛ بخصوص ث ويل أحور الشنً لل واد املسحوردة:27/04/2022ثاريخ  935/7م الحع يم رق

وحرررره الخعمرررريم ا ررررى شررررشواث الصررررشافت العاملررررت فرررر  ظررررىسيت ببمياهيررررت جمىيررررل أحررررىس الشررررحً كغيررررر مذفىعررررت الليمررررتك 

لررت برراللشاس ا ااصررت بعمليرراث مظررخيراد ايمىلررت عررً طشيلاررا باليعرربت للمررىاد ايذسحررت وغيررر ايذسحررت ضررمً اللائمررت ايشف

 وحعذيته ا، ظىاء وسدث جحىس ضمً الفاجىسة ايمىلت أو ف  فاجىسة معخللت. 2022/ٌ ا لعام 194سكم 

 :2021/ل إ لعام 1071 رقم إًضاحات بخصوص القرار ؛ املحض ً 12/06/2022ثاريخ  1521/7 يم رقم حعال

بررراللطع جحىبررري بمرررا يخرررص طلرررب جمذيرررذ مالرررت وحررره الخعمررريم ا رررى وافرررت ايصررراس  العاملرررت وايرررشخص لارررا الخعامرررل 

، حيرررث يخىحرررب علرررى ايصررراس  الخليرررذ برررزهش 31/08/2021/ ٌ ا جررراسيخ 1071حعرررذيذ حعارررذ الخصرررذيش وفرررم اللرررشاس سكرررم 

ايررذة ايطلىبررت للخمذيررذ مررع جحذيررذ ايلرررساث، ومررً زررم احالررت الطلررب ا ررى مصررش  ظررىسيت ايشهررضا ضررمً ايررذة ايحررذدة 

ضويذ مذيشيت العتكاث ا ااسحيت بيافت الىزائم والبياهاث ايطلىبرت لذساظرت طلرب الخمذيرذ ورلرً وج 1071باللشاس  سكم 

، ويل زم ايصش  ايعةي ببعتم مذيشيت العتكاث ا ااسحيت  3ختٌ مذة أكصاها 
أل
أيام عمل واال يعخلر الخمذيذ مشفىضا

  اء ايالت ايحذدة للدعذيذ.أيام عمل مً جاسيخ اه  5بخخلف ايصذس عً حعذيذ الخعاذ ختٌ مذة 

لرضم ايصرش  بخحىيرل مبلر  الخرؤمين ا رى حعراب كالخرؤمين  وفيما يخعلرم بمبرال  الخرؤمين العائرذة لخعارذاث الخصرذيش يمل

ايحخجرررض علرررى حعارررذاث الخصرررذيشك فررر  حررراٌ لرررم يرررخم اعرررتم ايصرررش  بايىافلرررت علرررى الخمذيرررذ كبرررل اهلضررراء اليتزرررت أشررراش 

زررررت أيررررام عمررررل الخاليررررت اله  رررراء ايررررذة بعررررذ خررررشوج البضرررراعت مررررً ظررررىسيت، وفرررر  حرررراٌ اعررررتم ايحررررذدة للدعررررذيذ وخررررتٌ زت

ايصررش  ايىافلررت علررى الخمذيررذ بعررذ جحىيرررل الخررؤمين وجررم حعررذيذ الخعاررذ ضرررمً ايالررت إلاضررافيت يحررشس ايصررش  وامرررل 

حعرررراب كالخررررؤمين  مبلرررر  الخررررؤمين، اضررررافت ا ررررى رلررررً يخىحررررب علررررى ايصررررش  بمىحررررب الخعمرررريم جحىيررررل مبلرررر  الخررررؤمين ا ررررى

أيررام عمرررل الخاليرررت  3ايحخجررض علرررى حعاررذاث الخصرررذيشك واكخطررا  برررذٌ الدعررىيت اي رجرررب علرررى الخررؤخش فررر  الدعررذيذ خرررتٌ 

 أشاش مً جاسيخ خشوج البضاعت.  3الهلضاء مالت 

 مجلس الوزراء 
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 :2019/م.و لعام 74؛ بخصوص ث ذًذ الع ل بقرار مجلس الوزراء رقم 07/04/2022/م.و ثاريخ 22القرار رقم 

ا ارررراص بدشررررىيل  اىررررت مام  ررررا إلاشررررشا  ومخابعررررت  2019/م.و  لعررررام 74مررررذد العمررررل بلررررشاس مجلررررغ الررررىصساء سكررررم 

 مرررً 
أل
 04/12/2021إلاحرررشاءاث التصمرررت لضرررمان جرررىفير احخياحررراث العرررىق ايحليرررت مرررً العرررلع وايرررىاد جظاظررريت اعخبررراسا

 .03/06/2022ولغايت 

؛ املحضر ً هارام اسرحخذام العقرارات امل لوكرة مرً الذولرة تغررر اسرخث ار ا 18/04/2022ثراريخ  693القرار رقم 

 :2021لعام  18ف  املشاريع الخاضعة لقاهون الاسخث ار رقم 

جطبم أحيام اللشاس على أمتن الذولت ا ااصت والعلاس ايملىن مً كبل الىحذة إلاداسيت والعلراس ايملرىن للاارت 

تظررديماس مرررع اللطرررا  ا اررراص، هررزلً اظرررديماس ملاظرررم ايررذن وايىررراطم الصرررىاعيت وجمرررتن العامررت الشاغبرررت بطشحررره ل

العامررررت البحشيررررت، وحررررذد اللررررشاس أظررررغ وضررررىابل ومعررررايير اظررررخخذام العلرررراساث ايملىهررررت مررررً الذولررررت وا اارررراث العامررررت 

حررررم مهخفررررا  بعررررى ، جخررررشي ومظررررديماس جميررررل لاررررا، همررررا شررررمل جخصرررريص العلرررراس محررررل مظررررديماس بررررالطشق آلاجيررررت  

الخرررررؤحير وايشررررراسهتر، وبرررررين اللرررررشاس ال زامررررراث ايعرررررديمش وجحيرررررام ا ااصرررررت بحرررررل النزاعررررراث واعرررررادة العلررررراس ايخصرررررص أو 

 الخىاٌص عىه.

 ؛ املحض ً جعذًل سقوف الشراء امل اشر ف  هاام العقود:28/04/2022/م.و ثاريخ 26القرار رقم 

مرً هظرام العلرىد ايصرذق  3اء ايباشرش الرىاسدة فر  الفلرشة /ج/ ايرادة عذٌ اللشاس العلى  ايخعللرت بعرلف الشرش 

 مررً  10، لخصرررب  2004لعررام  51والصررادس بمىحررب اللررراهىن سكررم 
أل
 20مليرررىن ليرررة ظرررىسيت، و 5مليررىن ليرررة ظرررىسيت بررذال

 مً 
أل
 ث العامت.مليىن ليرة ظىسيت لخؤمين معخلضماث العمليت الطباعيت ف  مطابع ا ااا 10مليىن ليرة ظىسيت بذال

الضرروابو والحعلي ررات الىال ررة لارر خيص امليشررآت السراعيررة  ؛ املحضرر 01/06/2022ًثرراريخ ب 16/15 الغ رقررم الرر

 والخذمية والسياحية: والصىاعية

صىف البت  ول مً اييشآث الضساعيت والصىاعيت وا اذميرت والعرياحيت وألرضم مراليل ومعرديمشا هرزه اييشرآث 

أشرراش مررً جرراسيخ صررذوسه، همررا بررين شررشوط حعررىيت أوضررا   6ميشررآه م خررتٌ مررذة أكصرراها بررال رخيص والخصررشي  عررً 

اييشررررآث خرررراسج ايخططرررراث الخىظيميررررت ايصررررذكت ومىرررراطم حماي  ررررا، وظررررم  ب رررررخيص اييشررررآث ا اذميررررت والعررررياحيت 

، وأوحرب ضمً مىاطم ا حمايرت للمخططراث الخىظيميرت وخاسحارا للىحرذاث إلاداسيرت باظرخثىاء مرذن مشاهرض ايحافظراث

الررربت  حشرررىيل  اىرررت فىيرررت مام  رررا دساظرررت طلبررراث ال ررررخيص والخصررراسي  واحرررشاء الىشرررف ا ح رررهي علرررى اييشرررآث لبيررران 

 امياهيت مى  ال رخيص.

وهرررررص الررررربت  علرررررى هرررررذم جبييرررررت واييشرررررآث ايخالفرررررت ألحيامررررره، وعرررررذم حرررررىاص جبرررررذيل أو حعرررررذيل ال ررررررخيص ايمىرررررىح 

ي رررا همرررا مىرررع الررربت  مرررى  ال ررررخيص ألا ميشرررؤة ضرررمً جسا رررهي ا حشاحيرررت بمىحبررره اال وفرررم العرررماحياث ايىصرررىص عل

وحشماررا وجسا ررهي ايشرراشة وايشويررت مررً شرربياث الررشا ا حيىميررت وحررشم وررل مررً اليىىرراث الععررىشيت واليىررابيع وج  رراس 

ىرراطم جزشيرررت والبحيررراث وايعرررطحاث ايائيررت والطرررشق العامررت وايطررراساث والعررىً ا حذيذيرررت وايحميرراث الطبيعيرررت واي

والعررياحيت وايىرراطم ايمىررى  علي ررا البىرراء، ويل ررزم ايرراليىن وايعررديمشون بمىحررب الرربت  بدعررىيت أوضرراعام خررتٌ عررام 

 مً جاسيخ صذوسه.

 ؛ بخصوص جعذًل قي ة طاتع ال لث العل ي:08/06/2022ثاريخ  1015قرار رقم ال
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 200لخصرب   2012لعرام  14248مً اللشاس سكرم  1سكم  عذٌ اللشاس كيمت طابع البحث العلمي ايحذدة ف  ايادة

 عً 
أل
 مً  25ليرة ظىسيت عىضا

أل
 اعخباسا

أل
 .01/07/2022ليرة ظىسيت، ورعخلر اللشاس هافزا

م الياقرات  رىذوا دعرم اسرحخذامرً  ؛ بخصوص الذعم الح ويل  املقذم09/06/2022/م.و ثاريخ 28قرار رقم ال

 املحجذدة:

اكرراث ايخجررذدة وسفررع هفرراءة الطاكررت الررذعم لللطاعرراث ايعرر  ذفت مررً خررتٌ يلررذم صررىذوق دعررم اظررخخذام الط

اما مى  اللشو  دون فىائذ، أو دعم فىائذ اللشو  ايمىىحت مرً أحرذ ايصراس  العاملرت فر  ظرىسيت بمىحرب اجفراق 

و ججاسا أو صىاع  أ-صساع -اطاسا يلرمه الصىذوق مع هزه ايصاس ، وجحذد كيمت الذعم ايمىىح وفم اللطا   منز  

خررذملر وهررى  ايشررشو  وبىرراء علررى كيمررت الخجايررزاث ايل رحررت مررً كبررل ايشهررض الررىطةي لبحررىر الطاكررت بشرريل دوسا وررل 

زتزرررررت أشررررراش أو ولمرررررا دعرررررذ ا حاحرررررت، همرررررا برررررين اللرررررشاس الشرررررشوط الىاحرررررب جىافشهرررررا فررررر  ورررررل مرررررً ايعرررررخفيذيً مرررررً دعرررررم 

 الصىذوق وايشاسرع ايذعىمت.

ً امل حاز:زيادة الرسم  ؛ املحض 15/06/2022ًثاريخ /م.و 29رقم قرار ال  املفرور على لا  ال نًز

 29ليرررة ظررىسيت ليصررب   20جررم بمىحررب اللررشاس صيررادة الشظررم ايفررشو  علررى وررل ل ررر بنررزيً ممخرراص مبررا  بمبلرر  كررذسه 

 مً جاسيخ 
مل
 .01/07/2022ليرة ظىسيت، ورعخلر هافزا

 الخاص باملسحوردات إلاًراهية: /م.و 3ث ذًذ الع ل بالقرار رقم  املحض ً؛ 15/6/2022/م.و ثاريخ 30قرار رقم ال

ا اررراص ببعفررراء وافرررت معرررخىسداث اللطرررا  العرررام مرررً  2014/م.و لعرررام 3مرررذد بمىحرررب اللرررشاس العمرررل بررراللشاس سكرررم 

ة ظرررخت ا اماىسيرررت إلايشاهيرررت ا رررى ا اماىسيرررت العشبيرررت العرررىسيت مرررً الشظرررىم ا امشهيرررت والضرررشائب والشظرررىم جخرررشي مرررذ

 مً 
أل
 ، 31/12/2022ولغايت  01/07/2022أشاش اضافيت اعخباسا

جعلي ررررررات إعفرررررراء الاثلرررررراد العررررررام للنرررررررفيين مررررررً الرسررررررروم بخصرررررروص  ؛23/06/2022/م.و ثرررررراريخ 32قرررررررار رقررررررم ال

 :والضرائق

وايخضرررمىت  2019لعررام  68شررمل اللررشاس الخعليمرراث ايعخمررذة فرر  معررش  جطبيررم أحيررام ايشظررىم الدشررشر   سكررم 

اعفاء مجحاد العام للحشفيين مً الشظىم ا امشهيت والضشائب والشظرىم البلذيرت واياليرت وسظرم إلاحصراء ومظرخيراد 

والخذكيم والاباث والخلرعاث، حيث حعفى معخىسداث مجحاد مً آلاالث والخجايزاث وخطىط إلاهخراج وايرىاد جوليرت 

مرً وافرت الشظرىم والضرشائب ايىرىه عو را، وفر  حراٌ اظرخخذام ايرىاد ومعخلضماث إلاهخاج والخذسيب والخؤهيل وجبحار 

 ايعخىسدة ايعفاة مً الضشائب والشظىم لغير الغايت ايصشح عو ا جطبم اللىاهين وجهظمت الىافزة.

ثلذًرررذ سرررقف املق وضرررات واملرررذفوعات الىقذًرررة لل سؤسسرررات  ؛ املحضررر 29/06/2022ًثررراريخ  1117قررررار رقرررم ال

 :العامة

للشاس ظلف ايلبىضراث وايرذفىعاث الىلذيرت للمئظعراث والشرشواث واييشرآث العامرت ا ااضرعت ألحيرام حذد ا

 بمبل  كذسه ظبعت متيين ليرة ظىسيت. 2005لعام  2اللاهىن سكم 

  وزارة الاقحصاد والحجارة الخارحية 

 املحة:؛ بخصوص الس اح بحصذًر مادة 26/04/2022ثاريخ  3197/1845/10الحعلي ات رقم 
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وحاررذ الخعليمررراث ا ررى وافرررت مررذيشياث ا امررراسن ومكخصررراد وايررى  لرررذي هيئررت مظرررديماس العررىسيت الظررردبعاد مرررادة 

ايخعللت ببيلا  جصذيش عذد  06/03/2022جاسيخ  1698/1ايخت مً حعليماث وصاسة مكخصاد والخجاسة ا ااسحيت سكم 

 ادة ايزوىسة.مً ايىاد يذة شاشيً، وبالخا   العماح بخصذيش اي

 القواهين 

؛ بخصوص اسخيفاء وزارة السياحة رسوم مالية لقاء الخذمات املقذمة مً 07/04/2022ثاريخ  18القاهون رقم 

 ق لقا:

أصرررذس اللررراهىن الشظرررىم اياليرررت الاررري حعرررخىفي ا وصاسة العرررياحت للررراء ا ارررذماث ايلذمرررت مرررً كبلارررا ورلرررً ليرررل مرررً 

وعلرررررىد مظررررديماس العرررررياح  وجررررؤمين خرررررذماث اييشررررآث العرررررياحيت، ومىاكررررع العمرررررل ميشررررآث ايبيررررذ وميشرررررآث الطعررررام 

 العياح  وجدالء العياحيين، وبطاكت العمل العياح .

؛ بخصروص جعرذًل قي رة العقرود املصرادا علاهرا واملحعلقرة بالهفراا الجراري 07/04/2022ثراريخ  19القراهون رقرم 

 والاسخث اري:

، ليرفررع ظرررلف العلرررىد ايمىرررً 2021لعرررام  5وايعرررذٌ باللرراهىن سكرررم  2018لعرررام  13عررذٌ بمىحبررره اللررراهىن سكررم 

ايصادكت علي ا مً كبل الرىصيش ايخرخص بحيرث ال جخجراوص كيمرت العلرىد زماهمائرت مليرىن ليررة ظرىسيت باليعربت ل هفراق 

ا العلررىد الارري حعطررى صررتحيت جصررذيلاا لعررلطت أدوررى، مظررديماسا، وزتزمائررت مليررىن ليرررة ظررىسيت ل هفرراق ا ارراسا، أمرر

 اش رط اللاهىن أال جخجاوص كيم  ا ف  ول جحىاٌ خمعين مليىن ليرة ظىسيت. 

 :ثرخيص امليشآت السياحية؛ بخصوص 26/05/2022ثاريخ  23قاهون رقم ال

يش ايخرخص صرتحيت جضرمً اللراهىن يليرت جرشخيص وجصرييف اييشرآث العرياحيت والدعرعير، ويلرع علرى عراجم الرىص 

اصذاس  ال رخيص وحشىيل اللاان واللشاساث راث الصلت، وبين اللاهىن اياام ايخعللت بعمل اللاان ايشريلت وهطراق 

الشكابرررت الىصاسيرررت علرررى ميشرررآث ايبيرررذ مرررً ظرررىيت هجمرررت ومرررا فرررىق وإلاطعرررام مرررً ظرررىيت هجمخرررين ومرررا فرررىق، اضرررافت ا رررى 

بيررت الىكائيررت وايشرر رهت والعررشيت والذوسيررت، هررزلً أوضررل اللرراهىن مجمىعررت الفعاليرراث العررياحيت وفررم جشررياٌ الشكا

ايخالفرراث والعلىبررراث والغشامررراث اي رجبررت علرررى ورررل مو ررا وأظرررغ جىصررررع الغشامرراث اياليرررت ايحصرررلت، ومررى  اييشرررآث غيرررر 

وا حصررررٌى علررررى ايشخصررررت ايىضررررىعت فرررر  مظررررديماس كبررررل هفررررار اللرررراهىن مررررذة عررررام مررررً جرررراسيخ هفرررراره لخىفيررررم أوضرررراعاا 

ال ررخيص ويمىرً جمذيرذ ايالرت بلرشاس معلرل مرً الرىصيش، ويل رزم ايعرديمش وفرم اللراهىن بدشرغيل عرذد مرً العراملين مرً 

 خشيج  ولياث العياحت وايعاهذ وايذساط الفىذكيت العائذة لىصاسة العياحت ومشاهض الخذسيب العياح  ايشخصت.

 :رفع سقف وس ة النوافس إلاهحاحية ؛ بخصوص29/05/2022ثاريخ  24قاهون رقم ال

مررً ايشظررىم الدشررشر   سكررم  1ايعذلررت بايررادة  2007لعررام  59مررً ايشظررىم الدشررشر   سكررم  3عررذٌ اللرراهىن ايررادة 

، حيث أحاص بلشاس مً مجلغ الىصساء بىاءأل على اك راح وصيش اياليت سفع ظلف وعربت ا حرىافض إلاهخاحيرت 2010لعام  89

 %.10% ا ى 2.5مً 

 والحصييع:الس اح لل عا ذ الحقاهية بالهحاج  ؛ بخصوص15/06/2022ثاريخ  25قاهون رقم ال

 
أل
ظم  اللاهىن للىصيش ايخخص بعذ مىافلرت ايجلرغ جعلرى للخعلريم الخلراول أن يخخرز مرً ايعاهرذ الخلاهيرت مشاهرضا

الث وايعررررذاث  وغيرهررررا وبيعاررررا، ل هخرررراج بحيررررث يعررررم  لاررررا بمماسظررررت جعمرررراٌ اليليررررت أو ا اضئيررررت ا ااصررررت بخصررررييع آلا
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والخعاكررررذ مررررع ا اارررراث العامررررت للخررررذسيب وجصررررييع ايىخجرررراث والليررررام باإلصررررتحاث، اضررررافت ا ررررى بيررررع مىخجرررراث الخمرررراسيً 

الخذسينيرررت، وحررررذد اللرررراهىن يليررررت جىصرررررع إلايرررشاداث الىاحمررررت عررررً رلررررً وظررررم  بفرررخ  حعرررراب مصررررشف  إليررررذا  إلايررررشاداث 

الث عرش  وبيرع ايىخجراث ومرى  ايعاهرذ ايشراسهت باإلهخراج ظرلفت ماليرت حرذها جكءره  والاباث، هما أحراص افخخراح صرا

 مليىن ليرة ظىسيت. 100

 :حب  أحساء املائة لي ة سورية للقي ة إلاح الية املسحلقةبخصوص  ؛27/06/2022ثاريخ  27قاهون رقم ال

ايعخحلت ا ى ايائت ليررة ظرىسيت جعلرى ليافرت ايبرال  وحه اللاهىن بجلر أحضاء ايائت ليرة ظىسيت للليمت إلاحماليت 

 35ايخعللت بالشظىم والخياليف ايحليت ايفشوضت على ايطاسح ف  معش  جطبيم أحيام كاهىن ايىاصهت ايعخللت سكم 

 .2007لعام 

 :اح الخاص بالسجل السي 2013لعام  2جعذًل القاهون رقم  ؛ بخصوص28/06/2022 ثاريخ 28قاهون رقم ال

آلاحرل؛ يحرل السرال العرياح  محرل السرال الخجراسا  2013لعرام  2مً اللراهىن سكرم  2أضا  اللاهىن ا ى ايادة 

باليعرررربت يىاكررررع العمررررل العررررياح  ومىاكررررع الشررررشواث ا ااضررررعت ألحيررررام اللرررراهىن، وال يعخررررذ بالصررررفت العررررياحيت يىاكررررع 

ايحرراهم وا اارراث العامررت وال يلبررل ادعاإهررا وال مشاحع  ررا العمررل العررياح  والشررشواث ا ااضررعت ألحيررام اللرراهىن أمررام 

   زه الصفت مالم جىً مسالت ف  السال،

مً اللاهىن ايشاس اليه لخغشم مىاكع العمل العياح  والششواث بمبل  مليرىن ليررة ظرىسيت  5هما عذٌ ايادة سكم 

يرررىم مرررً جررراسيخ ا حصرررٌى علرررى ال ررررخيص، اضرررافت ا رررى   30فررر  حررراٌ عرررذم الخلرررذم بطلرررب ا حصرررٌى علرررى السرررال خرررتٌ 

ىد ا الريت والخعذيتث على السال ا اراص غشامت كذسها مائخين وخمعىن ألف ليرة ظىسيت ف  حاٌ عذم احشاء اللي

يررىم مررً جرراسيخ صررذوس الىزيلررت الارري يررشاد كيررذها أمررا باليعرربت لاحيررام واللررشاساث اللضررائيت فيبررذأ كيررذها  30  ررا خررتٌ 

مررررررً جرررررراسيخ صررررررذوسها مىدعرررررربت الذسحررررررت اللطعيررررررت، وهررررررزلً فرررررر  حرررررراٌ عررررررذم رهررررررش سكررررررم ميرررررران السررررررال علررررررى ايشاظررررررتث 

صررررررحت البياهرررررراث ايلذمررررررت مررررررً كبلاررررررا للحصررررررٌى علررررررى السررررررال، وجضرررررراعف الغشامرررررراث  وايطبىعرررررراث ا ااصررررررت أو عررررررذم

يررىم مررً جرراسيخ جىظرريم  15أشرراش  عىررذ عررذم حعررذيذ الغشامررت خررتٌ  3ايىصرىص علي ررا مررع اغررتق ايىكررع يررذة ال جخجرراوص 

 جىشاس ايخالفت.لذي  الضبل أو 

 

 

 

 

 

 

 

 


