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 جشزيعات الاكحصاد السوري
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 امللخص:

  مصزؾ سورية املزكشي كزارات مجلس الىلد والخسليف و: 

 مجلس الىلد والخسليف 

ر ر - لخاو رراررارري اقررلاررليـتت،رالرراررلٍررار ر،ررلسراي رلماارري هرحارلتررلدسررئتمثريةخاي ترتر30/12/2021/مرنرجرري   ر433ٌرار رٌ 

 (.17/01/2022حخي   ر

رررر ر - ،رمررررلتررااررراهررلاررررلي الارلمدسرررئتمثريةخاي تررررترعينررلخٍترررلرح سرررر ترمفتلرررترمرررر ربحارررري الار30/12/2022/رمرنرجررري   ر434ٌرررار رٌ 

 (.12/01/2022جي   رر465/1راحىؽتراجاذرراوروٍترم رٌ ار ةيسترمجمسررلوز رءرحاوحبررلْخيبرٌ  ر

 ،رحفليارمفلٕررلىيةلةرـلىررلوعرئق.03/04/2022/رمرنرجي   ر68ٌار رٌ  ر -

ّيئهرلمااروت.22/05/2022/مرنرجي   ر110ٌار رٌ  ر - تر يع رمْخبيريشا  ،ربلميءرجاختصرشِا

ترؤحورـتونررلسوعربخورنرلمااروت.22/05/2022/مرنرجي   ر111ٌار رٌ  ر -  ،ربلميءرجاختصرشِا

ررر ر - ،رإلاظررري ررافترررري ارائررريمررلخرررلٌتَررافمومررريحصررف رررري االارلرررلةررااررري هريرااسسررريثررايلتررررتر23/05/2022/رمرنرجررري   ر115ٌرررار رٌ 

 رلفيممترفالارسو  ت.

  لجىة بدارة مصزؾ سورية املزكشي 

 راخفمَرحيالسخحررع.ر2021/ٕربرلفيمر819م ررلٍار رٌ  رر1،رحفلياررايعةر04/01/2022/ٕربرجي   ر3ٌار رٌ  ر -

 يحفليمجهررف يصرحيالسخحررع.رر2021/ٕربرلفيمر1070،رجاليلررلفاارحيلٍار رٌ  ر28/02/2022/ٕربرجي   ر194ٌار رٌ  ر -

رررر ر - رررر ر28/02/2022/ٕربرجرررري   ر195ٌررررار رٌ  حخارررروصررل ترررروؿررلفٍي  ررررترر2022لمفرررريمرر7،رحفمتارررريثرجع تررررَرٌررررار رمجمررررسررلرررروز رءرٌ 

 يراِا يث.

 حيالسخحررع.رف يصرر2022/رٕربرلفيمر194،رحفلياررلٍيةاتررااوٍترحيلٍار رٌ  ر07/03/2022/رٕربرجي   ر224ٌار رٌ  ر -

 رف يصرحيالسخحررع.ر2020/ٕربرلفيمر927م ررلٍار رٌ  رر3،رحفلياررايعةرٌ  ر15/03/2022/رٕربرجي   ر258ٌار رٌ  ر -

 رلىورجحرررف يصترحيالسخحررع.،رحفلياررالعرراٍ ولترألحاررسخحٍيًر11/04/2022/رٕربرجي   ر385ٌار رٌ  ر -

رررر ر - ،رجع تررررَرلررررراةرراارررري هريرلارررراروترـلرررىرظم رررريثرحتررررقررلٍعررررقر حلبرررريرحخرررري   رشررررار  يرمرررر ر28/04/2022/رٕربرجرررري   ر450ٌرررار رٌ 

 را رأثررلستيحتت.

 ،ررلساي رحيلسحبررللٍلارلخفو ضيثررلض يطريصيررلض يطريرلفسْا حن.11/05/2022/رٕربرجي   ر476ٌار رٌ  ر -

ررررررر رٌرررررررار ر - رررررررر ر12/05/2022/رٕربرجررررررري   ر483ٌ  يحفرررررررليما يررف يصررررررررترر2022/رٕربرلمفررررررريمر194،رحفررررررررلياررلٍيةارررررررتررااوٍرررررررترحررررررريلٍار رٌ 

 حيالسخحررع.

 رف يصرحيالسخحررع.ر2022/ٕربرلفيمر194،رحفلياررلٍيةاتررااوٍترحيلٍار رٌ  ر22/06/2022/ٕربرجي   ر670ٌار رٌ  ر -
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 جعاميم 

رررر ر - رررر ر03/01/2022/صرجرررري   ر1/1حفاررررت رٌ  رلمخفاررررت رٌ 
ت
رراررررورعرراسرررراو رحخاو مئرررريرـرررر رظا ررررَرر2021لفرررريمرر3502/7،رالحٍرررري حررررٕو

 رااي ه

ررررررر ر - ررررررر ر05/01/2022جررررررري   رر6/1حفارررررررت رٌ  ررررررر ارٌ  افيفجرررررررتري رررررررقرر2021لفررررررريمرر93،رجاليرررررررلررلفارررررررارحخفارررررررت رماررررررراهرسرررررررو  ترراِا

 راسخو عي .

ّيثررلااروت.13/01/2022جي   رر15/1حفات رٌ  ر -  ،رجاو ارراسخو عرثرـ رظا َرشا

 ،رآلتتررحدسيبرٌتاتررلٍعقر حلبيررلليح رـ رجالياررف ضي ريرلىورِه.07/02/2022جي   رر304/7حفات رٌ  ر -

ّيثررلااروت.09/02/2022جي   رر36/1حفات رٌ  ر -  ،رحخاوصرراسخو عي رما رجإخارحاولئ رـلىرجاو ارم رشا

 ،ر وقرسٍيررلسحبررللٍلاررلتومص.22/02/2022/صرجي   ر920/16حفات رٌ  ر -

 ،رإلاويعةرراالوحترلماسخو عي رحبتي يثرـامتتررلخاو ا.04/03/2022جي   رر75/1حفات رٌ  ر -

.06/03/2022/صرجي   ر522/7حفات رٌ  ر -
ت
 ،رجحاتاربيارعرثررا رأثررلىللٌتترحيلٍعقر حلبير ٍلر

 رف يصرحيالسخحررع.ر2021ـيمرر857،رالحَرلمخفات رٌ  ر06/03/2022جي   رر554/7حفات رٌ  ر -

 ،رحفليارملةربحيزةريسخحررع.ر06/03/2022جي   رر591/7حفات رٌ  ر -

 ،رجلؽت رحفئلرجاليارلايع رثرراليظَررفحاة.13/03/2022/صرجي   ر64/1حفات رٌ  ر -

 حفئلررلخاليا.،رآلتتربلميءرح ءرم ر14/03/2022/صرجي   ر65/1حفات رٌ  ر -

ّص.14/03/2022جي   رر701/7حفات رٌ  ر -  ،ربلميءرحفئلربـيعةرٌعقررلخالياربفلربلميءررل تينررفجاا

 ،رحفليارٌيةاترراورعرراساو رحخاو مئيرـ رظا َررااي ه.30/03/2022جي   رر836/7حفات رٌ  ر -

ررر ر - يرررلةرّوعرئرررقرألحرررارمررر رسرررٍيررلسرررحبررللٍرررلار،ربـىررريءرإلايرررلرـيثررللٍليرررتررفجل19/04/2022/صرجررري   ر1930/16حفارررت رٌ 

 رلتومص.

رررررر ر - رررررر ر21/04/2022جرررررري   رر1059/7حفاررررررت رٌ  رررررر ارٌ  رف رررررريصرر26/12/2021جرررررري   رر188/1،رالحررررررَرلخفاررررررت رمارررررراهرسررررررو  ترراِا

 حيالسخحررع.

 ،رجاو ارؤحو ررلشح رلماورعرراسخو عة.27/04/2022جي   رر935/7حفات رٌ  ر -

 .ر2021/ٕربرلفيمر1071،ربيضيحيثرحخاوصررلٍار رٌ  ر12/06/2022جي   رر1521/7حفات رٌ  ر -

  راءس مجلس الو 

ّيثررلفيمت.ر16/01/2022جي   رر83ٌار رٌ  ر - يثرلمرا  ،رجحليلرسٍيرراٍ و يثريرالوـو

ر رر17/01/2022جي   رر3موروٍترـلىرجوصتتررللجلتريٌخايعيترٌ  ر - (،رحسرليلرمسرخحٍيثر18/01/2022جري   رر756/1اِخيبرٌ 

ّيثر   عي ترحاوحبررلخفيٌلرثررابرمترمقررااسستررلفيمترلمخجي ةررف ي حتت.شا

رر ر - ،ررلمةحررتررلليؼاررتررلخٍلتررتررف يصررترحإحٓرريمر رر غررسررخخلرمريرسررخحررعريجاررليارراررورعرراٍتررلةر29/01/2022جرري   رر164ٌررار رٌ 

رمو ترييٕريحفليمجهريرلخجئحزرثررلفيممترـمي ي. ٕو يحترـمي يرحاوحبرحايجّو  يرلٌا

 ،رسلرعرم يلنرـبرررفحسيحيثرراااوتترلفامتيثرحتقررلفٍي رثريرلستي رث.13/02/2022جي   رر/م.ي 7ار رٌ  رٌ -

 ،رب يوترمحزةرجىضتمتترفالارمليٌايثررفجئيثررلفيمت.27/02/2022/م.يرجي   ر9ٌار رٌ  ر -

رر ر - رر رر28/02/2022جري   رر9موروٍرترـلررىرجوصررتتررللجلرتريٌخارريعيترٌ  (،رمٍترحرريثرجعررو ار01/03/2022جري   رر2331/1اِخرريبرٌ 

 ـااررااسستررلفيمترلما يٌا.
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رررررررر ر - رررررررر رر28/02/2022جرررررررري   رر9موروٍررررررررترـلررررررررىرجوصررررررررتتررللجلررررررررتريٌخارررررررريعيترٌ  (،رحسررررررررليلر01/03/2022جرررررررري   رر2333/1اِخرررررررريبرٌ 

ّيثر عي تريرااسستررلفيمتر  لمخجي ةررف ي حتت.مسخحٍيثررلفٍوعررابرمترححنرشا

رررر ر - ررر رر28/02/2022جرررري   رر9موروٍرررترـلررررىرجوصررررتتررللجلررررتريٌخاررريعيترٌ  (،رحررررراتارمررررورعر01/03/2022جرررري   رر2337/1اِخرررريبرٌ 

 .2021/رٕربرلفيمر1070لمٍيةاتررااوٍترحيلٍار رٌ  ر

رررررررر ر - رررررررر رر28/02/2022جرررررررري   رر9موروٍررررررررترـلررررررررىرجوصررررررررتتررللجلررررررررتريٌخارررررررريعيترٌ  (،رجٍررررررررلي ر01/03/2022جرررررررري   رر2338/1اِخرررررررريبرٌ 

ترمتليرلايبرإلايار تت.  رلدسئتمثررللٍليتررلمزمترحيلٍعقر حلبيرلرِا

 ،رحفليارٌتاترظيبقررلئمٕر حااررلفابصررلسو ا.01/03/2022/رم.يرجي   ر10ٌار رٌ  ر -

 ،ررف لميث(.،رصاهرحفو ضرر جىيؿر سفي رفالارـٍوعرا شميٕررلفيمت،ررلخو  ل13/03/2022/رم.يرجي   ر15ٌار رٌ  ر -

 .2019/م.يرلفيمر74،رجاليلررلفاارحٍار رمجمسررلوز رءرٌ  ر07/04/2022/م.يرجي   ر22ٌار رٌ  ر -

رررر ر - ررررترمرررر ررلليلررررتربمرررراعررسررررد اي  يرفررررالارراررررري اقررف ي ررررفتر18/04/2022جرررري   رر693ٌررررار رٌ  ،ر ؽرررريمررسررررخخلرمررلفٍرررري رثرراامِو

 .2021لفيمرر18لٍي ونريسد اي رٌ  ر

 ،رحفليارسٍوهررلرارءررا يشارفالار ؽيمررلفٍوع.28/04/2022جي   رر/م.ي 26ٌار رٌ  ر -

رررررر ر - ،ررلضررررررورحغريرلخفمتارررررريثررلليؼارررررترلترررررررختصررا رررررررأثررل  رـتررررررتريرلاررررررليـتتريرف لمتررررررتر01/06/2022برجرررررري   ر16/15حرررررمكرٌ 

 يرلستيحتت.

 ،رحفليارٌتاترظيبقررل حثررلفممي.08/06/2022جي   رر1015ٌار رٌ  ر -

رعـ ررسخخلرمررلعيٌيثرراخجلعة.09/06/2022   ر/م.يرجي28ٌار رٌ  ر -  ،ررللـ ررلخاو لالارراٍلمرم رصللًي

 ،رز يعةررلاس رراىايعرـلىرلترررل جزي ررااخيز.15/06/2022/م.يرجي   ر29ٌار رٌ  ر -

 /م.يررف يصرحياسخو عرثرإلايار تت.3،رجاليلررلفاارحيلٍار رٌ  ر15/06/2022/م.يرجي   ر30ٌار رٌ  ر -

 ،رحفمتايثربـىيءريجحيعررلفيمرللحاوتحنرم ررلاسومريرلضارةب.23/06/2022/م.يرجي   ر32ٌ  رٌار ر -

يثررللٍليترلمااسسيثررلفيمت.29/06/2022جي   رر1117ٌار رٌ  ر -  ،رجحليلرسٍيرراٍ و يثريرالوـو

  وسارة الاكحصاد والحجارة الخارحية 

 رف يصرحخاليارحموعر حٍي .ر728زر ةريٌخايعريرلخجي ةررف ي حتترٌ  ر،رجاليلررلفاارحٍار ري 03/01/2022جي   رر1ٌار رٌ  ر -

 ،رجحليلررلسفاررلخإشحرارايعةررفحاضتيثرراال ة.20/01/2022جي   رر590/116/10ٌ  ررحفمتايث -

 ،رجخمتصررل ضيئقرراشحو تر ا رملةرإلاحيزة.ر23/02/2022جي   رر142/764/10حمكرٌ  ر -

 ،رحفليارملةربحيزرثريسخحررع.06/03/2022جي   رر1694/938/10حفمتايثرٌ  ر -

 ،ررلساي رحيسخحررعرميعةررلرفحرررلفمىص.31/03/2022جي   رر360ٌار رٌ  ر -

 ،ررلساي رحخاليارميعةرراخت.26/04/2022جي   رر3197/1845/10حفمتايثرٌ  ر -

 اللواهين 

 لاسومررلىاركريي خٍيٕريرلدسجتاري س ررلعيبق.ر،رحفليارلس ترراسي اتررللٍليترحيل س ت13/03/2022جي   رر6ٌي ونرٌ  ر -

 ،رحفليارٌتاتر س رظيبقرراجئوعررفحابص.13/03/2022جي   رر7ٌي ونرٌ  ر -

 ،رحفليارٌتاترظيبقرشئتل.13/03/2022جي   رر8ٌي ونرٌ  ر -

 ،رحفليارٌتاترحورزرييزتٍترسىاررلمحئحنررلىمسعت تحن.15/03/2022جي   رر9ٌي ونرٌ  ر -

 ،رحفليار س رراميع ةرـبررراعي رثريراليوذررلبريتريرل حا ت.15/03/2022جي   رر11ٌي ونرٌ  ر -
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  مصزؾ سورية املزكشي كزارات مجلس الىلد والخسليف و: 

 مجلس الىلد والخسليف 

؛ بخصرررروس السررررااف للاصررررارؾ باررررىن الخسرررر ي ت الا حااهيررررة لحاويرررر  30/12/2021/م ن ثرررراري  433اللررررزار ركررررم 

 املشاريع الصىاعية:

سرراتررلٍررار رلماارري هررلفيممررترحاررلترحسررئتمثررةخاي تررترـلررىرشررٓاراٌررايع/رجاررو مث(ريعينررلخٍتررلرحيلسررٍوهر

رررر ر ،ريؤيحرررربرـلررررىرراارررري هررـخارررريعر رررورحغرب رررريوتترب ررررىرحي رررربررلضررررورحغر2020لفررريمرر4774راحرررلعةرفررررالاررلخفاررررت رٌ 

لمارررررايؿريوررررَررافررررييحرررا لررررىرج بررررذرجرررروواررافخاررررلةراررررلتررلدسررررئتمثريةخاي تررررترجخا ررررارفررررالاراجٍررررلي رحررررليةررٌخارررريعيتر

جحليرلرر-مرلتررلدسرئتمثرـلرىرمارحرارماج عرترحاارحرارجلىترذرراررايؿر-جلوٍيثر ٍليترٌيع ةرـلىرحمعترترـربءررلرلي 

%رمرر ر70لسرربررلخاو ررارلماررري اقرمرر رخررمٕررلررا غرمررقررلٍتاررترراضرريوتررلررريريحٍٍئرريرملررخ ررارررايؿرـلررىرؤالرجخجررييزر

ّي رذررارري اقرحفخارلرـلرىررلعيٌرترراخجرلعةر80ماررايؿرحخري   رجٍرلي ررلل رسرت،ريجاجىرقرب رىررلخٓمىترإلاحايلتترل %ربذرر

،رؤيرٌيع ةرـلىرجاليارؤِثررم ر
ت
رـلىررلضاي يثرر-%رم رب خيحئي30ؤيرملخمثرب خيجرم رراورعررالخجترمحمتي رفحإو

%ر100صرٌتارتررلدسرئتارراالرو رح سر تررلريرحفخبررمخىىيثرمخيظاريوَرٌار رثرمجمسررللٍلريرلدسمتيرححترثرحمعر

رجخريذررلٍرار ريةخاريلصرمرر رر-مرلترحسرئتمثرّرارمررايؿرمر رماراهريرحرلروٍرغرحيسرخرليءررارري اقررلْبررة ر-ِحرلرؤعلر 

 ؤـلىرحئترصيح ترصمحتترفالارملتررلدسئتمثريةخاي تترللةرراااه(.

 اقررااولررترسررخو عرثررلمزمرترلماررري%رمر رٌتاررتررا100يسراتررلٍررار رحخخارتصرحرر ءرمرر رم مرنررلٍرراعرلخاو ررار

،ريذلٔررسخرليءت 
ت
م ررلخفمتاريثرراخضرالترحؽرارمرلترحسرئتمثرحريلمحرةررلسرو  ترلخاو رارراسرخو عرث،رحترثريرخ ررحاار

ّيثررلااروتريرسخْايٕرـامتتريسخحررعريوَررلضورحغرراحلعةر شارءررلٍعقر حلبيررلمزمرلفامتتريسخحررعرم رشا

%رمرر رمحىؽررتررلدسررئتمثر50يوررذة،ريملررقررلٍررار رججررييزرِخمررتررلدسررئتمثرراالوحررتريوررَرؤحٓرريمررلٍررار رفررالاررلٍررار رثررلل

رحياري اقررلاليـتترذرثر يلو ترلمخاو ارحٍايعرمااوتت.  يةخاي تتررالخجترلماااه،ريؤ وَرحيلٍار رحلٕي

رلدشرررجتقربٌيمرررتررارررري اقررلارررليـتتريمرررري اقررلع
ت
يٌرررترراخجرررلعةريجحىحرررزريسرررد اي ريفرررلررلٍرررار رمحعرررترمئارررترحرررلر

 يوَرميرجعم هرحيحتريٌخايعررلوظني،ري لوقربعجمتررلخلاتتريٌخايعيت.

 

 ،رحفليار سومربصلر رحعيٌيثرإلاٌيمت.15/03/2022جي   رر12ٌي ونرٌ  ر -

 راٍلمترم رٌ مئي.ر،ررسدتىيءريزر ةررلستيحتر سومرميلتترلٍيءررف لميث07/04/2022جي   رر18ٌي ونرٌ  ر -

 ،رحفليارٌتاتررلفٍوعرراايعًرـمي يريراخفمٍترحيإل ىيًررفجي ارييسد اي ا.07/04/2022جي   رر19ٌي ونرٌ  ر -

 .،رجاختصررا رأثررلستيحتت26/05/2022جي   رر23ٌي ونرٌ  ر -

 ،ر وقرسٍيرلس تررفحورو رإلا خيحتت.29/05/2022جي   رر24ٌي ونرٌ  ر -

 ،ررلساي رلمافي لررلخٍي تترحيإل خيجريرلخا تق.15/06/2022 رجي  ر25ٌي ونرٌ  ر -

 ،رحبررؤح رءررايةترلحرةرسو  ترلمٍتاترإلاحايلتترراسخحٍت.27/06/2022جي   رر27ٌي ونرٌ  ر -

 رف يصرحيلسجاررلستيحالا.ر2013لفيمرر2،رحفلياررلٍي ونرٌ  ر28/06/2022جي   رر28ٌي ونرٌ  ر -

-  

-  

 ،رحبررؤح رءررايةترلحرةرسو  ترلمٍتاترإلاحايلتترراسخحٍت.27/06/2022جي   رر27ٌي ونرٌ  ر -
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؛ املحضررراً مرررىن املصرررزؾ الصرررىاالائ للخسررر ي ت الا حااهيرررة دون الحليرررد 30/12/2022/ م ن ثررراري  434اللرررزار ركرررم 

 بيسبة معيىة مً بحاالئ املحـظة:

راخفمٍتربفلمرججرييزرِخمرترر30/12/2021/مرنرجي   ر433ؤحٓيمررلٍار رٌ  رررسد نىررلٍار رراااهررلالي الارم 

%رمررر رمحىؽرررتررلدسرررئتمثريةخاي ترررتررالخجرررترلرررلةررااررراه،رحترررثرياْررر رلمااررراهر50رلدسرررئتمثرراالوحرررترلسررر تر

حىؽرت،ريجمترزمررلالي الارملتررلدسئتمثريةخاي تتريوَرؤحٓيمررلٍار رراذّو رعينررلخٍتلرح س ترمفتلترمر ربحاري الاررا

بعر ةرراارراهررافنرريرحاخيبفررترمحىؽررتررلدسررئتمثريةخاي تررترراالوحررترالسررتايروتارريريخررصرجلواررقرراحىؽررتريجخىررتضر

 رلتِر رحايريضا رجحٍتَرؤ لرهرراااهريجخىتضرراخيظارللحلر عل .

 ؛ بخصوس جعدً  معدل الـا دة على الودائع:03/04/2022/ م ن ثاري  68اللزار ركم 

رر ر رألحٓرريمررلىٍرراةرؤرمرر ررارريعةرٌ 
ت
رر رر1حفررليم ؛رحررلعثر2018/رمرنرلفرريمر91مرر رٌررار رمجمررسررللٍررلريرلدسررمتيرٌ 

%ررفحسررررريحيثر0مفرررررلالثررلىيةرررررلةررلرررررريرجرررررلوفئيررااررررري هررلفيممرررررترـلرررررىررلوعرئرررررقريرفحسررررريحيثررفجي  رررررترلخاررررر ترّررررري حصرا

يسررررد اي (،ريافخبرررررسررررفاررلىيةررررلةرراحررررلعر%رشررررئيعرثر11%ررلوعرئررررقرألحررررارشرررئا،ر11رفجي  رررتريرلوعرئررررقرجحررررذررلعمرررب،ر

لموعرئقرألحارفالاررلٍار ر وررفحلر عل رافلٕررلىيةلةرـلىررلوعرئقرل ٍتترآلاحيٕ،ري ع َررلٍار رـلىررلوعرئرقرألحراررلررير

لىريعرئقررلخووحررحخي   ررسخحٍيًررلىورةل.  يخ ررلخفيٌلرـمي يرؤيرججليل يربفلر ىيذررلٍار ،رـي

 وشزكائه للصزاؿة:بلؼاء ثزخيص شزكة هادر مكحبي  ؛ بخصوس22/05/2022ن ثاري   /م110لزار ركم ال

ّيئهرلماررراروتكرامْخرررب(رااي سرررترؤـاررريٕررلاررراروتريذلرررٔر ترك ررريع رمْخبررريريشرررا جضرررا ررلٍرررار ربلمررريءرجررراختصرشرررِا

رلمخفمتاريثررلخلىتذيرتر
ت
ر رٍري ونرم ريلرترمئلرترررف يصرترحاخيلىخهرؤحٓيمررل للررلسيعسرم ررلىٍاةرزي تي ر24لاراروترٌ 

ارلخررررإخارفررررالارظمرررربررلخجليررررلررلسررررلواريججليررررلر ىٍرررريثربـرررريعةررلدسررررجتا(،ريرلتريررررثرحخحا ررررارم مررررنريحخترررريظصرر2006ـرررريمر

رللةرمىو تتررفحٓومرتريحسرجتاررفجر رءرراترجربرـمي ري،ر ت،ريشعب يرم ررلسجاررااسُو رللٍلارراجالرحيس ررلرِا

رمارراهرسررو  ترب رريوترب ررىرجٓمترريرمليا ررتررلررراينررلٍي و تررترحيجخرري ّيوررترإلاحررارءرثررلْىتمررترحيفحىرريػرـلررىرحٍررًو ذر

 راِا ا.

 بخوان للصزاؿة: بلؼاء ثزخيص شزكة ؤبو عيون السود ؛ بخصوس22/05/2022/م ن ثاري  111لزار ركم ال

تركؤحرررو  ـترررونررلسررروعربخرررورنرلماررراروتكرامْخرررب(راخيلى  ررريرؤحٓررريمررجضرررا ررلٍرررار ربلمررريءررلتررررختصرراالرررو رلررررِا

ررر ر رلمخفمتاررريثررلخلىتذيرررتررف يصرررترحٍررري ونرم ريلرررترمئلرررتررلاررراروترٌ 
ت
،ر2006ـررريمرر24رل لرررلررلسررريعسرمررر ررلىٍررراةرزي تررري

رمررر رٌ رررارمىو رررتتر ت،ريشرررعب يرمررر ررلسرررجاررااسرررُو يرلتريرررثرحخحا رررارم مرررنريحختررريظصررللٍرررلارراجارررلرحيسررر ررلررررِا

ّيورترإلاحرارءرثررلْىتمرتررفحٓومتريح سجتاررفج رءرراترجبرـمي ي،رب يوترب ىرجٓمتيرمليا تررلراينررلٍي و ترترحيجخريذر

رمااهرسو  ترراِا ا.  حيفحىيػرـلىرحًٍو

إلاطررررار املعيرررراري مل ررررام الحرررردكيم املعلومرررراج  الخررررار ئ لررررد   ؛ املحضررررا23/05/2022ً/ م ن ثرررراري  115لررررزار ركررررم ال

 املالية العاملة فئ سورية:اسسات املصارؾ وامل

يروَررلٍار رـلىرإلاظي رررافتي ارائيمررلخلٌتَررف ي االارللةررااسسيثررايلتتررااراوتتريحرلعرؤ رلرهررلخفيٌرلر

رلخإِررلرمرر رسررممتررل تي رريثريعٌررترر–مررقرراررلٌَررف رري االارلخررلٌتَر ؽرر ررافمومرريثرحرري حصرارلخإِررلرمرر رسررا تررافمومرريثر

ترررتررل نرررىررلخٍلترررترر–رلخإِرررلرمررر رجرررورواررافمومررريثريجٓيممت  ررريريشررراولت  يرر–ثرِىييرررتريوفيلترررتررافمومررري رلخإِرررلرمررر رموزٌو

ي ؽ ررافموميث(،رِايرححنرإلاحارءرثررلخلؽتاتتريإلاعر  ترلفامتتررلخلٌتَرم رحتثرخبرةررالٌَررف ي االاريماي سخهر

رم رٌررلىفمتتريجع تَررلٍي ونررلسو ا تقريرـخايعيتررالٌَرسي  ترراىفٕو  اررلئتئتررلوظلتترف لميثررلر ْتريجٌو
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،رب ريوترب ررىريرارلٌَرـلرىررجىيٌتررترـرلمرإلاواري ريرفحررلر علر رمر ررافمومرريثرراعمروبرمر رراررلٌَرج ي رلررااسسرتر  رر

ماترتر رترمفرييحررمئلترترـي ىريءةررارلٌَرييحروبررخختري هرراسردللرلفرلعرمر ر سرسررلرريممترمجاـو جوزتَرراسدللرثرِي

رمرقرؤارمر رمرليااررااسسرترؤيرؤحرلرؤـضري  يريجخااتتريرسخ
ت
تت،ريالريجوزرلمالٌَرؤنريٓونرشرا ٓي ٍملتتريمو ـو

رـلرررهرِاررريرالريجررروزرلرررهرؤيرلىا رررَررلخرررلٌتَرجامرررٔرحارررترمرررازاةرجخجرررييزرلسررر تر
ت
ررتم %رمررر رؤسرررئ ررااسسرررت،رِرررذلٔر5ؤيرِي

 رمررر رراخعم ررريثررف يصرررترحْىررريءةري  غرررالارجرررووارستيسررريثريبحرررارءرثرلرررلةررارررلٌَررافمومررريحصررف ررري االارج رررحنررفحرررلر علررر

 رلٓورع ر.

يجضا ررلٍار ر عيًرمئاترجلٌتَر ؽ ررافموميثررف ي حتتريرلخٍي  ارراعمو ت،ريحلعرمئمتررلخلٌتَرحرررمراةرـلرىرر

 ٌارّارس خحنرحيسخرليءررخخ ي رثريختررًررللرخمتتريرف ي حتترحتثرجمتزمررااسسترحةحار  يرماةرّارسلت،ريجٍومر

ايلتترراااوتترحتزي لرمليا ترمىو تتررفحٓومترحخٍا اررلخلٌتَررافموميحصرمقررف عتررلفمحترتريرلبر ريم ررااسسترر

رل منررريرخرررمٕرشرررئارِحرررلرؤٌءرررهىرمررر رر   ررريءررائمرررت،رِاررريرؤيحررربررلٍرررار ررلترررزرمررااررري هريرااسسررريثررايلترررتررلفيممرررترفرررالار

رم 
ت
رمئاترجلٌتَرمفموميحصرخي االاررـخ ي ر رم ررلفيمررسو  ترحةحارءرؤٕي ،ريجٍومرمىو تتررفحٓومتر2023رلرئار ٕي

 حخٍتت ررلخٍي  ارريبـلرعرجٍا ارشيمارحيللخية ريفاعرـلىرمجمسررللٍلريرلدسمتي.ر

  لجىة بدارة مصزؾ سورية املزكشي 

املحعلرررم  2021/ل ب لعرررام 819مرررً اللرررزار ركرررم  1؛ بخصررروس جعررردً  املرررادة 04/01/2022/ل ب ثررراري  3اللرررزار ركرررم 

 باالسحيراد: 

رررر ر رف ررررريصرحيالسرررررخحررعرلخاررررر ترّررررري حصركيسرررررخاار رر2021/رٕربرلفررررريمر819ـررررلٕررلٍرررررار رراررررريعةر ي رررررىرمررررر ررلٍرررررار رٌ 

رررر ر رررر رمرررر ررارررريعةررلخيسررررر10حخفمتررررَررلفاررررارحإحٓرررريمررل لررررلرٌ  حيل سرررر ترر15/12/2019/رٕرؤرجرررري   ر1814فترمرررر ررلٍررررار رٌ 

لٓيوترراسدللرثرراٍلمترحخاوصربحيزرث/موروٍيثريسخحررعرراالوحترلماسخو عي رلماورعرراساو رحخاو مئريرـر ر

ةر،رمرقرمارـري30/06/2022ظا َررااي هررلفيممترفالارسو  تريرااخصرلئيررلخفيمارحيلٍعقر حلبيريذلٔرلمييترجي   ر

 ك.رر16/03/2020/رٕرؤرجي   ر532ؤحٓيمررلٍار رٌ  ر

وجعدً ثررر   2021/ل ب لعررام 1070ثادًرررد العارر  برراللزار ركرررم  ؛ املحضررا28/02/2022ًثررراري   /ل ب194لررزار ركررم ال

 الخاس باالسحيراد:

رررر ر راخفمررررَرحيالسررررخحررعريحفليمجررررهرحرررررىر  ييررررترشررررئارآبرمرررر رر31/08/2021/ٕربرجرررري   ر1070مررررلعررلفاررررارحرررريلٍار رٌ 

فرررالارٌيةارررتريرحرررلة،رِاررريرر2021لفررريمرر1422ير1070رلٍررريةاخحنرراررراوٍخحنرحٓرررارمررر ررلٍرررار   ررلٍرررار ر،رييحرررلر2022رلفررريمر

رررر ر ّيثررلارررراروترفررررالاررلٍررررار رٌ  رررر ا ر2022لفرررريمرر1292ـررررلٕرراررررلةرراحررررلعةرلرررررا -رف يصررررترحتزي ررررلرمارررراهرسررررو  ترراِا

رمررر رحلريرررترّرررارؤسررر وؿ،ر
ت
مليا رررتررلفمٌررريثررف ي حترررترحبتي ررريثرـامتررريثررلٍعرررقر حلبررريرلخاررر ترمرررقرحلريرررترّرررارشرررئارحرررلال

ر ارحيل تي ريثرراحر حترخرمٕرمرلةرؤٌاري ير ّيثررلااروتريوَررلٍار رحتزي لرراااهرراِا ؤيريمرـارارمر رر5يجمتزمرشا

ترحررلٕرحسررو ترمٍررلر هرميةررترؤلرريرلحرررةرسررو  ترـرر رجرري   رِخرريبرظمرربرر لخحررحتت،ريفررالارحرريٕرراخيلىررتريىرراعرـلررىررلرررِا

 ّاريومرجإخحرربفلر ييمررف است.

 2022للعررررام  7جعلياررررات ث بيرررم كررررزار مجلررررس الررروسراء ركررررم  ؛ بخصرررروس28/02/2022/ل ب ثررراري  195ركررررم لرررزار ال

 زكبات:بخصوس البيوع العلارية وامل

ر رحلعررلٍار ررلخفمتا فرلٕررار2022/ر13/02/مريرجري   ر7يثررلخلىتذيترفرالارمفراعرجع ترَرٌرار رمجمرسررلروز رءرٌ 

رر ر رحخارروصرحسررليلرزارر ررلوحررلةرر2020/مريرلفرريمر5لمٍررار رٌ 
ت
يراخفمررَرحبترروؿررلفٍرري رثريراِا رريث،ري ررحنرمرريريررإحص:رؤيال
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خخاررررترم ررررحنروي رررريررلٍتاررررتررلارةجررررتررلفٍي  ررررترؤيرحرررر ءرملررررهرفررررالاررفحسرررريحيثرراارررراوتت؛رجاررررلتري ٌررررترميلتررررترمرررر ررلررررليرةاررا

رلررريريررخ ررحدسرريبر ررا  تررل ترروؿرـلررىرؤسيسررئي،رحتررثرجبرررزرلررلةرراارراهررلررذاريررخ رسررلرعررفحورلررتررلموحررلةررلفٍي  ررت

رااراوتتررف يصرترحيلدسرليلرـبررررفحسريحيثررااراوتترلليره،ري مترزمررااراهررارري ربلترهرحيحدسريبرم مرنررفحرلر علرر ر

رح س ترلفامتتررلدسليلرفالاررفحس
ت
%رم ررلٍتاتررلارةجترلمفٍي ر،رييوَر15يبررااافالارلمايلٔرؤيرم ريلوبرـلهرٌي و ي

ر رر2م ررايعةرر4رلرايطرراحلعةرفالاررلىٍاةر راخفمٍرترحاضراونرإلاشرفي رراارافالا،رر2021/رٕربرلفريمر599م ررلٍار رٌ 

 يزتٍتررلٍتلرراي الا.رمقر اينرجوروَرحتي يثررلوحلةررلفٍي  ترمحاررل تقرفالارإلاشفي ررااافالارمق

روتايريخصرحسليلرزا رراِا يثرمحاررل تقرؤيرح ءرملهرـبرررفحسيحيثرراااوتت؛ريٍومرصيحبررلفمٌتر
ت
يزي تي

حخٍرررلي ريزتٍرررترؤصرررولتترمٍ ولرررتريم برررذرـمي ررريرسرررلتررلارررلقرحيل سررر ترلماِا رررترمحررراررل ترررقرب رررىررااررراهرإلحرررارءررفحورلرررتر

ٍرررومررااررراهرحخحليرررلررفحررررلر   علررر را مرررنررفحورلرررترراعمو رررترحسرررربرسرررلتررلارررلقرييورررَررا ررريلنرراحررررلعةررااررراوتت،ري 

ر رر1مر ررارريعةرر2 را ررلىٍرراةر مرر رر4راررري ربلترهرييوررَررلررايطرراحررلعةرفرالاررلىٍرراةرر7لٍرار ر ةيسررترمجمرسررلرروز رءرٌ 

شفي ررااافالاريرلوزتٍتر/رٕرب،ري متزمرراااهرحضاينررلخوروَرححنرحتي يثرراِا ترمحاررل تقرفالارإلا 599لمٍار رر2رايعةر

 راٍلمتربلته،ريالرجخضقرـامتيثرحتقررفجار رثررل  رـتتريرلل رحيثرآلالتترألحٓيمررلٍار ر.

ٕ.سرفرررالارحسررريبررل ررريئقرارررلةرالرجٍرررارـررر رزمزرررترؤشرررئاربفرررلرجلىترررذربشرررفي رجحو رررارٌتارررترر500,000ي حرررخىؾرحا مرررنر

ر ر،ريحفرلرماري هررلخاو رار صرمارلمفٍري رؤيرراِا رت رل ترق /م.يريحفليمجرهريورَرؤار5مرراولترحخع ترَرؤحٓريمررلٍرار رٌ 

رر ر رر ا،رياسررخااررلفاررارحرريلٍار رٌ  ر2021/رٕربرلفرريمر599يرلٍررار رر2020/رٕربرلفرريمر215 ررورحغرياررل  يرراارراهرراِا

ر ر ر ،ريحفليمجرهري اريرالريخفري عرمرقرؤحٓريمر رذرررلٍرا ر2020/م.يرلفريمر5راخفمَرحيلخفمتايثررف يصترحخع ترَررلٍرار رٌ 

رم رجي   ر ىيذررلٍار رٌ  ر
ت
ررـخ ي ر

ت
 /م.يرراري ربلته.7يافخبرررلٍار ر يوذر

 2022/ ل ب لعرررام 194جعررردً  اللا ارررة املزؿلرررة بررراللزار ركرررم  ؛ املحضرررا07/03/2022ً/ ل ب ثررراري  224لرررزار ركرررم ال

 باالسحيراد:الخاس 

رررررر رررمارررررراهرسررررررو  تـررررررلٕررلٍررررررار رٌيةاررررررترراررررررورعررااوٍررررررترحٍررررررار رفجلررررررتربعر ةر رررررر ارٌ  رف رررررريصرر2022لفرررررريمرر194اِا

ررررترمرررر رراررررحيالسررررخحررعر رلررررريرصررررل ثرحررررورلصررمرررر رراررررورعررال حررررترفررررالاررلٍيةاررررترحسررررد نىرراسررررخو عرثي ورع،رحررررةع رجرمجاـو

ررر ررلشرررح ررف ررريصر  ررر يحفليمجررره،ريافخبرررررر2021لفررريمرر1070يرٌ رررارصرررلي ررلٍرررار رمررر رجع ترررَرؤحٓررريمرٌرررار ريسرررخحررعرٌ 

رم رجي   ريوم
ت
 رلفااررلخي الارلخي   رصلي ه.ررلٍار ر يوذر

 2020/ل ب لعررررام 927مررررً اللررررزار ركررررم  3جعرررردً  املررررادة ركررررم  ؛ املحضررررا15/03/2022ً/ ل ب ثرررراري  258لرررزار ركررررم ال

 سحيراد:الخاس باال 

ررر ر ررر رر3ـرررلٕررلٍرررار رراررريعةرٌ  ررر ارٌ  رف ررريصرر05/07/2020جررري   رر927مررر رٌرررار رفجلرررتربعر ةرماررراهرسرررو  ترراِا

كرحيل سررر ترفحررريالثرجاو رررارمسررردللرثرجخضرررا رشررراطررلرررلوقرآلاحررراريمترررزمررااررراهررّررري حصراررر تحخاو رررارراسرررخو عرثرلخ

رحخحا ررررارحررررر ءرمرررر رم مرررررنررلخررررإمحنرحررررريلمحررثررلسررررو  ترراٍيحررررارا مرررررنررلٍعررررقر حلبررررريررا رررريؿرلماسرررررخو عربفررررلرٌتررررريمر رااررررٕو

تترراٍلمتر  .كراسدللرثم رٌ مهري ٓيمارٌتاترراااهرحيلخحٍَرم رصحتررلرئيعةررفجاِا

؛ بخصررروس جعررردً  املررردد امللبولرررة احررر  اسرررححلاق الـرررواثير الخا رررة 11/04/2022/ ل ب ثررراري  385اللرررزار ركرررم 

 باالسحيراد:
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ـلٕررلٍار ررالةرراٍ ولترألحاررسخحٍيًررلىورجحررراٍتر تربراطررللوقرآلاحارراساو رحخاو مئيريورَررلىٍراةرثر

رررر رر1مرررر ررارررريعةر لخاررررر ترّرررري حصركـلررررىرؤالريخجررررييزرؤحرررراريسررررخحٍيًرراحررررلعرـلرررررىرر2021لفرررريمرر/ٕرب1292مرررر ررلٍررررار رٌ 

رم رر180رلىيجو ةرملةر
ت
 يوم.ر90يومك،ريذلٔرحلال

؛ بخصرروس ث بيررم وشررزة املصررارؾ والصررزاؿة علررى طلبررات بيررع الل ررع 28/04/2022/ ل ب ثرراري  450اللررزار ركررم 

 ألاحىبي بحاري  شزائها مً امليشأت السياحية:

لٍار رجع تَرسفارلراةررااري هريرلاراروتررلسري  ترفرالارجري   رٌتريمررااري هربررارءررلٍعرقر حلبريريخ رحاوحبرر

مرر ررا رررأثررلسررتيحتتريذلررٔرـلررىرظم رريثررل تررقرارف يصررترحررربتقرحاررتمترمررور عررا رررأثررلسررتيحتت(رراٍلمررترمرر رٌ ررار

 مٍعقر حلبيرفالارظمبررل تق.جمٔررااي هرب ىرمااهرسو  ترراِا ا،ري م مرراااهرحبتينرجي   رشارةهرل

السررررااف بالاررررر ل الىلرررردي لحعويضرررررات الضرررربا  و رررررف  ؛ املحضرررررا11/05/2220ً/ ل ب ثرررراري  476لررررزار ركرررررم ال

 والعسكزيين: الضبا 

ر رريروَررلٍار رـلىررسخرليءررلض يط ،ر2008/رٕربرلفريمر769يصريررلضر يطريرلفسرْا حنرمر رحفمتاريثررلٍرار رٌ 

 ليساترلئ ربسحبرحفو ضيا  ربرٓار ٍلاري ايرالريخجييزرخاسترمميحنرلحرةرسو  ترالرلحر.

 2022/ ل ب للعررام 194جعرردً  اللا اررة املزؿلررة برراللزار ركررم ؛ بخصرروس 12/05/2022/ ل ب ثرراري  483لررزار ركررم ال

 :لخا ة باالسحيرادوجعدً تها ا

رررر ر رررر رر28/02/2022/ٕربرجرررري   ر194ـررررلٕررلٍررررار ررلٍيةاررررتررااوٍررررترحرررريلٍار رٌ  /ٕربرجرررري   ر224يحفررررليما يرحرررريلٍار رٌ 

،ريحسرررد نىرراسررررخو عرثرمررر ررارررورعرراضرررريوتررال حرررتررلررررريرر07/03/2022 يذلرررٔرحة ررريوترمررررورعرمل حرررتر رررا ررفجررررلٕي

رر رصررل ثرحررورلصررلشررح ررف يصررتر  رريرٌ ررار ىرريذررلٍررا  ر31/08/2021/رٕربرجرري   ر1070ر رمرر رجع تررَرؤحٓرريمررلٍررار رٌ 

 يحفليمجه.

 2022/ل ب لعررررام 194جعرررردً  اللا اررررة املزؿلررررة برررراللزار ركررررم  ؛ املحضررررا22/06/2022ً/ل ب ثرررراري  670لررررزار ركررررم ال

 الخاس باالسحيراد:

ة ريوترمرورعرمل حرترحليرلةرحيحفليمجرهريذلرٔرر28/02/2022جري   رر194ـلٕررلٍار ررلٍيةاتررااوٍترحيلٍار رٌ  ر

تررترٌ ررار ىرريذر ،ريحسررد نىرراسررخو عرثرمرر رراررورعررال حررتر ررا ررلٍيةاررتريرلورصررمترب ررىر مي رريثررفجاِا  ررا ررفجررلٕي

 يحفليمجه.ر31/08/2021/ٕربرجي   ر1070رلٍار رم رجع تَرؤحٓيمرٌار ريسخحررعرٌ  ر

 جعاميم 

 للحعارررررريم ركررررررم 03/01/2022/س ثرررررراري  1/1الحعارررررريم ركررررررم 
م
حررررررول املررررررواد املسرررررراوف  2021لعررررررام  3502/7؛ الحلررررررا

 بحاويل ا عً طزيم املصارؾ:

ررارررررورعر رحرررررٕو
ت
ررررر ارب رررررىررااررررري هررلفيممرررررترفرررررالارسرررررو  تريوايـرررررهرفرررررالارراحيوؽررررريثرجو رررررتحي يحرررررهرماررررراهرسرررررو  ترراِا

،رحتررررثريٓررررونرلئررررير يلو ررررترحيلخاو ررررارمرررر رٌ ررررارراارررري هريوررررَر2021لمفرررريمرر3515/7ير3502/7رراررررراولترحرررريلخفاتاحن

ّيثررلاررراروتررااخارررترالسرررخْايٕر سرررفارلرررراةررااررري هريرلاررراروت،ريفرررالارحررريٕر ٍرررصررلخاو رررارياْررر ررللجررروءرب رررىرشرررا

يلخفاتاحنررارذّو   روترخ ررللٍصرحيلسفارراع َرللي يرحخي   ربجاريمرـامترتررلخاو را،رؤمريرحٍترتررارورعرلحررررارراولترحر

ّيثررلااروترحيلسفارراع َرللي يرحخي   ربجايمرـامتتررلخاو ا.  جاو مئيرم رٌ ارشا
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لعرررام  93؛ املحضررراً ثادًرررد العاررر  بحعاررريم مصرررزؾ سرررورية املزكرررشي ركرررم 05/01/2022ثررراري   6/1الحعاررريم ركرررم 

 :ملعالجة وضع املسحوردًً 2021

ّيثر رررر ارب ررررىرشررررا رررر ريحررررهرمارررراهرسررررو  ترراِا ر93/1رلارررراروتريوايـررررهرحياحيوؽرررريثرلخاليررررلررلفاررررارحرررريلخفات رٌ 

ر ر2021لفيمرر3507/7يرلخفات رٌ  ر ر2021لفريمرر1070،رحخاوصرمفيفجترؤي يؿرراسخو عي ررف ي فحنرلمٍار رٌ 

تتريل ريخ رجخمتائيرألسر يبرجخفمرَرحخرإخاررلخاو رارـلرىررلرال ر يحفليمجه،رما ريصمذرحضيئفئ رب ىر مي يثررفجاِا

ّيثررلاراروترعينرؤنريسرخماوررؤارعوفرترمر رٌتارتررلخاو را،رححترثرياْر رلئر ر م رجٍليائ رلعم يثررلخاو رارب رىرشرا

تررلارررراروترماوررررَرحررررهر رررر ارحيالسرررردليعرب ررررىربشررررفي رمٍررررلمرمرررر رشررررِا جخمررررتصرحضرررريئفئ رحاوحرررربرِخرررريبرمرررر رراارررراهرراِا

تررترر رحضرريئفئ رب ررىربحررلةر مي رريثررفجاِا لسررو  ت،رِارريريٍررلمرراسررخو عرحفئررلرلسرر ترمرر ربذنررلدسررمت رج بررذريصررٕو

 حيسخْايٕربحارءرثرإلاواي رـ رمايع ررلخاو ارخمٕرشئارم رجي   رحاولهرـلىرِخيبررلساي رحيلخخمتص.

 ؛ بخصوس ثاوي  املسحوردات عً طزيم شزكات الصزاؿة:13/01/2022ثاري   15/1الحعايم ركم 

ّيثر ّيوررررترشرررا ررر اري ريحرررهررلخفاررررت رب رررىروررررايؿرماررراهرسررررو  ترراِا
ت
رلارررراروتررااخارررتريرلفيممررررترفرررالارسررررو  ترالحٍرررري

ررر ر رظم ررريثرجاو رررارراسرررخو عرثرإلحررريزرثرؤير2021لفررريمرر3498/7لمخفارررت رٌ  ّيثررلاررراروترحٍ رررٕو ،رحضررراي ةررلترررزرمرشرررا

موروٍرررريثريسرررررخحررع،رمرررررقرٌتيمئررررريرحجليلرررررتررلعم ررررريثرراٍلمرررررترلرررررلي يريورررررَر يلو ررررريثرحةشرررررارهري ٌيحرررررترماررررراهرسرررررو  تر

ر ا،رحتررثريترجرربرـ رذرمرر رجرري   رملحررهرراِا رحةحرريزةريسرخحررعرخررمٕرؤسرراؿرٌي
ت
لرىرراسررخو عرجٍررلي رظمربررلخاو ررارماوٍرري

إلاحريزة،ريالريٍررومرراسررخو عربشرح رمسررخو عرجهرٌ رراررلخإِرلرمرر رٌتاررترم مرنررلخاو ررارلتمتررزمربفرلمر ررح رحضرريـترج  ررلر

ج رمررقرمارريع ررلخاو ررارٌتا  رريرـرر رٌتاررتررلخاو ررارراخاررصرلرره،ريذلررٔرفررالارحرريٕرـررلمريحرروعرماررل رجاو ررارآخررارم سرر

 راساو ر  يريوَرٌار رثرراااهرراِا ا.

آليررررة احخسررررال كياررررة الل ررررع ألاحىبرررري الىرررراحم عررررً ثصرررردًز املحضرررراً  ؛07/02/2022ثرررراري   304/7حعارررريم ركررررم ال

 الخضار والـواك :

رلٍعررقرريضرراررلخفاررت رلٓيوررترراارري هررلفيممررترفررالارسررو  تريرارراخصرلئرريررلخفيمررارحرريلٍعقر حلبرريرآلتررتررحدسرريب

 حلبيررلليح رـ ررلخالياررلىفلالارلٓارم ررف ضي ريرلىورِه؛ريهالارـ ي ةرـ رحرلرءرـرلعررفحيي ريثرراارل ةررا بخرتر

ر/
ت
رـلىرلس تررلخفئلرحيلسفاررلخإشحرارراحلعرللحيي تريرل يلنرحيلتي /رعيال رؤما ٓصريوَريزر ةر8000م رٌ اررفجايُ 

/ر1900حيي ريثررااررل ةرب رىرمارراررحترثرحرلعررلسررفاررلخإشرحرارللحيي ررترب/يٌخاريعريرلخجري ةررف ي حتررترحيسرخرليءررف

رمررر ر
ت
ر31/05/2022حررررىرجررري   رر20/01/2022عيال رؤما ٓرررص،ريرلسرررفاررلخإشرررحرارفحيي ررريثررفحاضرررتيثرراارررل ةررـخ ررري ر

لرر ٍضرريءر/رعيال رؤما ٓررصربفرر8000/رعيال رؤما ٓررصرخررمٕررلىترررةرراررذّو ةرـلررىرؤنريفرروعرسررفا يرب ررىر/2000وحررلعثرحرررر/

 رلىترة.

ثاويررر  مرررً شرررزكات ثرررإخز حصرررول م علرررى  مارررًبخصررروس املسرررحوردًً  ؛09/02/2022ثررراري   36/1حعاررريم ركرررم ال

 الصزاؿة:

ّيثررلاراروترحوحروبرمارحفرترراسرخو عي رااراهرسرو  تر ر اريشرا يحهررلخفات رب ىرورايؿرماراهرسرو  ترراِا

رررر ارمارررر رحاررررموررـلررررىرموروٍررررترلخخمررررتصرحضرررريئفئ ريلرررر ريخاْ ّيثرراِا لرررروررمرررر ررسررررخْايٕرـامترررريثررلخاو ررررارلررررلةرشررررا

تقر رلااروت،ريذلٔرلخٍلي رحفئلرحليلرحيسخْايٕربحارءرثرإلاواي رـ رمايع ررلخاو ارخمٕرشئا  رم رجي   رجٌو

رـلىرجإحتار ّيثرراو عةرياْن  ررفحإو رلخفئلررفجليل،ري يل س ترلماسخو عي ررفحيصمحنرـلىرجإحتارعوقرم ررلرا

تررافلتت.عوقرحليلرالةرب   يوتترم ررلرِا
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 :سلف الا ل الىلدي اليوم  ثحدًد ؛ بخصوس22/02/2022/س ثاري  920/16حعايم ركم ال

ّيوررتررااسسرريثررايلتررترراارراوتتررلفيممررترفررالارسررو  ترحخحليررلرسررٍيررلسررحبررللٍررلاررلتررومصر يحررهررلخفاررت رب ررىر

خ رري  حنر رمرر ر/5,000,000حا مررن/مرر ررفحسرريحيثرراىخوحررترلا رر يصررلع تفتررحنريـي
ت
/ر2,000,000/رلحرررةرسررو  ترحررلال

لحررررررررةرسرررررررو  ت،ريجحليرررررررلرسرررررررٍيررلسرررررررحبررللٍرررررررلاررلترررررررومصرفرررررررالاررفحررررررريالثررف يصرررررررتربفامتررررررريثررل تررررررروؿررلفٍي  رررررررترحا مرررررررنر

،رِارريريسررخااررلفاررارحي لتررتررفحيلتررترفررالار10,000,000/
ت
/رلحررةرسررو  ت،رفررالارحررحنري ٍرر ررلفاررارحياوروٍرريثرراالوحرترسرريحٍي

 ثررلسحبررللٍلارـ رظا َررااي هررلفيممت.جٍلي رظم ي

 ؛ بخصوس إلاؿادة املاىوحة للاسحوردًً ببياهات عالية الحاوي :04/03/2022ثاري   75/1الحعايم ركم 

ّيثررلارررراروتررلفيممرررترفررررالارسرررو  تر حارررلترراسررررخو عي ررلرررذي ريحاررررمونرـلرررىرجاو رررراررلمخٍتررررليحرررهررلخفارررت رب ررررىرشرررا

رب رىريزر ةررلخجري ةرمسخو عرا  رم رحاتمتررفحويثررف
ت
ّيثررلااروترراحمتترِخيحري  ي حتتررلور عةرب ىرسو  ترـبررشا

رحتي يثرمٔ،ريخضا ررللرخمتتريحاييترراس    رااوَرحيلخفات .يوَررللاوذجرررلخاو اـامتترإلاويعةرحٕو

ألاحىبررري ل ع ثحصررري  بًرررزادات امليشرررأت الـىدكيرررة برررال؛ بخصررروس 06/03/2022/س ثررراري  522/7 ركرررم حعاررريمال

:
م
 هلدا

ّيوتررااي هررلفيممترفالارسرو  تريراراخصرلئريررلخفيمرارحريلٍعقر حلبري رؤارـامترترريحهررلخفات رب ىر لفرلمرٌ رٕو

راحلْلروث(
ت
ّيمرارحارتمتربيرارعرثرر،جحاتارا يلنربيارعرثررا رأثررلىللٌتترحيلٍعقر حلبيربالر ٍرلر مرقررلخٍترلرحبترقر

 
ت
رررر ار ٍررررلر رررلٍعررررقر حلبرررريررارررررتررةرمرررر ررا رررررأثررلسررررتيحتترب ررررىرمارررراهرسررررو  ترراِا

ت
،ريوٍرررري

ت
ي يلررررليال ر ما ٓررررصرحاررررار

 .2021/ٕربرلمفيمر1421/ٕربريحفليمجهرحيلٍار رٌ  ر665ألحٓيمررلٍار رٌ  ر

 الخاس باالسحيراد: 2021عام  857ركم  الحم للحعايم ؛06/03/2022ثاري   554/7حعايم ركم ال

ر ا رلخفات رراوحهربررسد نى ّيورترورايؿرماراهرسرو  ترراِا ترتربحريزرثريسرخحررعرر ىر رلرريرصرل ثرحتي يا ريررفجاِا

رر رر،01/06/2009ٌ ررارجرري   ر ر857مرر رشرراطرجٍررلي ربشررفي ررلخاررىتترمررقررلوزرريةَرراعمو ررترلمعررصريوررَرؤحٓرريمررلٍررار رٌ 

 .15/04/2021جي   ر

 :جعدً  مدة بحاسة الاسحيراد ؛ بخصوس06/03/2022ثاري   591/7حعايم ركم ال

ّيثررل ّيوتررااي هريشا لخفليارملعربحيزرثريسرخحررعريورَرحفمتاريثريزر ةريٌخاريعرااروتريحهررلخفات رب ىر

ررر ريرلخجررري ةررف ي حترررتر ر6ّررري حص؛رحفرررلٕرمرررلةربحررريزةريموروٍرررتريسرررخحررعرلمخررريحارلخاررر ترر2022لفررريمرر1694/938/10ٌ 

رمرر رجرري   رملحئرري،ر
ت
يحفررلٕرمررلةربحرريزةريموروٍررتريسررخحررعرلماررليـتحنريرلٍعرريؿررلفرريمريرلفٍرروعررابرمررترمررقرؤشررئاررـخ رري ر

رم رجي   رملحئي.
ت
 رفجئيثررلفيمترلخا ترسلتريرحلةررـخ ي ر

 ىاطم ال زة:ثىظيم جع د ثصدًز لصادرات اململحضاً ا ؛13/03/2022 /س ثاري 64/1حعايم ركم ال

ّيوررررترراارررري هررلفيممررررترفررررالارسررررو  تر رااررررل   ررلسررررو  حنرب ررررىررالرررريظَررفحرررراةررلسررررو  تررإللرررر رميحررررهررلخفاررررت رب ررررىر

ر ر ارليارخلٓيورترـامتريثررليذلرٔر،ر2021/ٕربرلفريمر1071حدلؽت رحفئلرثربـيعةرٌعرقررلخارلياريورَرؤحٓريمررلٍرار رٌ 

روتايرـلررآلاحص؛ر
ت
ريمريرفرالارحْائريرـامتيثرجاليارمورعررل ليءر سيستتريآلاالثرؤيال

ت
ترمحمتي ربذررّرينيرافلرثرراالـو

ؤمررريرفرررالارحررريٕرجارررليا يرلل ررري جروخخضرررقرلاحٓررريمررإلٌيمرررتر ح ترررتريرا ررررأثريسرررد اي  ت،ررسرررخفايلئيرفرررالاررالررريظَررفحررراة

رـامترررريثرجاررررليارررلفيمررررترلمخاررررليا
ت
اخاارررريثررلسررررلو تراسررررد اااررالرررريظَررفحرررراةرمرررر رراررررورعر يلتررررترراحمتررررتر،رزي ترررري

 يمورعررلخف ئتريرلخممتيريراحلعةرم رٌ اريزر ةريٌخايع.
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 :آلية بلؼاء حشء مً جع د الحصدًز ؛ بخصوس14/03/2022/س ثاري  65/1حعايم ركم ال

ر ا  ّيورتررااري هررلفيممرتريورايؿرماراهرسرو  ترراِا فرالارراحيوؽريثرالج ريؿرآلالترترآلاجترترـلرلرريحهررلخفات رب رىر

ر؛ررل ضررريئقرراارررل ةحررر ءرمررر رإلالمررريءررفج ئرررصرلخفئرررلرثربـررريعةرٌعرررقررلخارررلياربسرررببربـررريعةر
ت
لوزررريةَرجرررلٌتَررلىررراؿرؤيال

ررر رريسرررخحررع ترررترلمخارررليا،رلسررر تررلخفئرررلرٌ  رررصررسرررخحررعرماججرررق،رصرررو ةرـررر ررلررررئيعةررفجاِا ؤيرصرررو ةرر2احترررينرحاّا

رٌتريمرٌسر ررلخارليا (رـلرىرؤنرجٓرونرظ رَر صرا
ت
بفرلررلخرلٌتَرحةلمرريءررمخخومرترمر رٌ راررااراهرمرلؽ ررلخفئرل،رزي تري

ح ءرم رحفئلررلخالياررحيلخإشحررـلىرلس ريررلخاليارحايريىتلرإلالميءريبحمكرراااهررالؽ رلخحا ارح ءرمر رم مرنر

مرر ررب ررىررلٍعراررخررمٕرزمزرترؤشررئا رئقبـريعةررل ضرريرجاررذر ءررامغرىرمرر ررلخفئررلريذلرٔرفررالارحريٕرلخرإمحنرراٍيحررارلٍتارتررفجرر

يراٍخعرقريورَرؤحٓريمرراريعةرارلٍتارتررفجر ءررامغرىرمر ررلخفئرلرجي   رخايحئي،رؤيررجحو ارحر ءرمر رم مرنررلخرإمحنرراٍيحر

رر ر /رٕربرب ررىرحسرريبرحررلالثرحسررو ترمترج ررترـلررىررااررل   رحرريلمحررثررلسررو  ترلٍرريءرحفئررلرثر1071رل يملررترمرر ررلٍررار رٌ 

ـممرراااهرمقرج ي لربخمٕرزمزترؤييمرـاارم رجي   ررواؿرعمرَر-خالياررراىخو رللةرمااهرسو  ترراِا ا رل

،ر
ت
ّي ررذربـرريعةريذلررٔرمليا ررتررلفمٌرريثررف ي حتررترحيإلشررفي ررلررذاري بررذرذلررٔرلتارري رب ررىرمارريع ةررا مررنرؤصرروال فررالارحرريٕر

ررل ضيئقربفلرر ٍضيءرمئمترزمزترؤشئارم رجي   رخايحئي،رزي
ت
رـلرىرل ي

ت
رؤيرّمتري

ت
حفاعرحيالثربلميءرحفئلررلخاليارح ةتري

بعر ةرمااهرسو  ترراِا ارم رٌ ارمليا تررلفمٌيثررف ي حتترالجخيذررلٍار ررلمزمربرإ  يرفالارحيلترحسليلررلخفئلر

رؤيرحسليلررفج ءرراعموبربلميءه.
ت
 راعموبربلميئهرّمتي

 البيان الجازك :بلؼاء جع د بعادة ك ع الحصدًز بعد بلؼاء ؛ بخصوس 14/03/2022ثاري   701/7 ركم حعايمال

تررتر ّيوررتر مي رريثررفجاِا ررلفرريمرلخوحتررهر حفئررلربـرريعةرؤصررارلسرر ررحة سرريٕيحررهررلخفاررت رب ررىررلسررتلرمررلياررفجارريُ 

ررر رارٌعرررقررلخارررليا  ّيورررتررل  وجتررريثررلرررريرجىترررلرإلالمررريء2ي1ٌ  رررصررامغرررىري ر  ررريررل ترررينررفجاّا
ت
رب رررىررااررراهرمرررلؽ ر(رماوٍررري

رررصرراررراج غرحخفئرررلربـررريعةرٌعرررقرلرررل،ريذلرررٔررلخفئرررلرالسرررخْايٕربحارءرجررره ترررترحةلمررريءررل ترررينررفجاّا ةرٌتررريمر مي رررتررفجاِا

 .رلخالياربسببرـلمرخايجررل ضيـترم ررل مل

 عً طزيم املصارؾ:جعدً  كا اة املواد املساوف بحاويل ا  ؛ بخصوس30/03/2022ثاري   836/7 ركم حعايمال

ّيورررررررررتررااررررررررري هررلفيممرررررررررترفرررررررررالارسرررررررررو  تر لخاو رررررررررار،راررررررررراخصرلئررررررررريررلخفيمرررررررررارحررررررررريلٍعقر حلبرررررررررييريحرررررررررهررلخفارررررررررت رب رررررررررىر

مارررررورعرآلاجترررررترارلٍارررررت،ررلسرررررْاررف ررررريم،ررلررررراز،ر عي رررررتررل تعا رررررترث/موروٍررررريثريسرررررخحررعرلماسرررررخو عي رحيل سررررر ترلبحيزر

رررمه،ر يرا ترررلرثررل  رـترررت،ر عي رررتررلبررررا تريراسرررخم ميثررلع ترررت،ررارررورعر يلترررتررلرررريرجرررلخارفرررالارصرررليـتر عي رررت،رـ 

رررر ا رـلررررىرؤنريررررخ ررلا ررررق(حمترررربر ظىرررريٕر تي رررريثرمليا ررررتررلفمٌرررريثررف ي حتررررترحٓيوررررتررل ر-ج ي ررررلرمارررراهرسررررو  ترراِا

 راخفمٍتربفامتيثرجاو ارراسخو عرث.

؛ املحضراً بعـراء إلاًرداعات الىلدًرة الجدًردة كودائرع احر  مرً 19/04/2022/س ثراري  1930/16الحعايم ركرم 

 سلف الا ل الىلدي اليوم :

ر
ت
ىيءرإلايلرـيثررللٍليتررفجليرلةرحارار ّيوتررااسسيثررايلتترراااوتتررلفيممترفالارسو  ترإـل يحهررلخفات رب ىر

ر ر خ ري  حنرّوعرئرقرألحراربفرلرجري   ر ىريذررلٍرار رٌ  ر03/04/2022جري   رر68راوعـترم رٌ رار  ر يصررلع تفترحنريـي

رر رر1سررو  تريراحررلعر ررا ررل لررلرر/رلحرررة5,000,000مرر رجع تررَرسررٍيررلسررحبررللٍررلاررل رريلنر/ ر920مرر ررلخفاررت رٌ 

ّيورتررفحسريحيثريرلوعرئرقرراخفيٌرلرـمي ريرٌ رارجري   ر ىريذر2022لفيمر رـلرىر
ت
،رفالارححنري ٍ رسٍيررلسحبرراحرلعرسري  ي

 .ر68رلٍار رٌ  ر
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ثرررررررررراري   188/1؛ الحررررررررررم لحعارررررررررريم مصررررررررررزؾ سررررررررررورية املزكررررررررررشي ركررررررررررم 21/04/2022ثرررررررررراري   1059/7الحعارررررررررريم ركررررررررررم 

 الخاس باالسحيراد: 26/12/2021

ّيثررلارراروتررلفيممررترفررالارسررو  ت،رحتررثرشرراارحفررلياررل لررلر رر اريشررا مرر رر2يحرهررلخفاررت رب ررىروررايؿرراارراهرراِا

ررر رر1رلىٍررراةر ررر رر2021لفررريمرر188/1لمخفارررت رٌ  ،ريجضرررالذر2021لفررريمرر1070يراوضرررار لترررترجع ترررَرٌرررار ريسرررخحررعرٌ 

ررر را ّيثررلارررار4آلالترررترجٍرررلي رراسرررخو عرل سررر ربحررريزةريسرررخحررعرٌ  تفئررريريخخائررريرحا مرررنررلخاو ررراررلىفلرررالا،ر(رلررررا وتريجٌو

ررص،ر رـلررىرِخرريبررلخخمررتصررفجاّا رر اررافنرريرلررلةرظمرربررفحاررٕو يحسررمت ررل سرر ر صررمتترب ررىرورراؿرمارراهرسررو  ترراِا

تفئرير ريعةرخخائريريجٌو ر ارفرالارحيلرتررلخاو رارـلرىرعوفريثرإـل ب يوترب ىربمٓي تترسحبررل س ر صمتترمر ررااراهرراِا

تر تررقربفررلعرمررارثررلخاو ررا،رِارريريخوحرربرارراررلمر رٌ ررارشررِا ّيثررلارراروترحرريف خ ريرلخٌو وتريبـيعا رري،رحتررثرجمتررزمرشررا

ررررصررلارررريع رـرررر ر تررررتررلخإِررررلرمرررر رجوروررررَررل تي رررريثررلررررور عةرفررررالارِخرررريبرراوروٍررررترـلررررىررلخخمررررتصررفجاّا ـلررررىر مي ررررتررفجاِا

 راااهرراِا اري تي يثرإلاحيزةررااوٍت.

 ؛ بخصوس ثاوي  ؤحور الش ً للاواد املسحوردة:27/04/2202ثاري   935/7الحعايم ركم 

ررررتررلٍتاررررتكر ّيثررلارررراروتررلفيممررررترفررررالارسررررو  ترحةمٓي تررررترجاو ررررارؤحررررو ررلشررررح ركلحررررررملوـو يحررررهررلخفاررررت رب ررررىرشررررا

رف يصررتربفامترريثريسررخحررعررااولررترـرر رظا ٍئرريرحيل سرر ترلماررورعررال حررتريلحرررررال حررتر ررا ررلٍيةاررتررااوٍررترحرريلٍار ر

 يحفليما ي،رسورءري عثر حو ر ا ررلىيجو ةررااولترؤيرفالارويجو ةرمسخٍمت.ر2022لفيمر/ٕربر194ٌ  ر

 :2021/ل ب لعام 1071 ركم بًضاحات بخصوس اللزار ؛ املحضاً 12/06/2022ثاري   1521/7ايم ركم حعال

ّيورررتررااررري هررلفيممرررتريراررراخصرلئررريررلخفيمرررارحررريلٍعقر حلبررريرحاررريريخرررصرظمررربر جاليرررلرمئمرررتريحرررهررلخفارررت رب رررىر

ررر ر ،رحترررثريخوحررربرـلرررىررااررري هررلخٍترررلرحرررذِار31/08/2021/رٕربرجررري   ر1071حسرررليلرحفئرررلررلخارررلياريورررَررلٍرررار رٌ 

رر ار ررا رراررلةرراحررلعةر راررلةرراعمو ررترلمخاليررلرمررقرجحليررلررابررر رث،ريمرر رزرر ربحيلررتررلعمرربرب ررىرمارراهرسررو  ترراِا

تترحٓيوتررلوزيةَريرل تي يثرراعمو رترلل رسرترظمربررلخاليرلريذلرٔريج ي لرمليا تررلفمٌيثررف ي حر1071حيلٍار ررٌ  ر

،ري متزمرراااهررافنيرحةـممرمليا تررلفمٌيثررف ي حتترر3خمٕرملةرؤٌاي ير
ت
ؤييمرـااريبالريفخبرررلخاليلرماوو ي

 ؤييمرـاارم رجي   رر   يءررائمترراحلعةرلمدسليل.ر5حخخميرراال رـ رحسليلررلخفئلرخمٕرملةر

مر مررااراهرحخحو رارم مرنررلخرإمحنرب رىرحسريبركرلخرإمحنر يوتايريخفمرَرحا ريلنررلخرإمحنررلفيةرلةرلخفئرلرثررلخارلياريمل

راحخجررر رـلرررىرحفئرررلرثررلخارررلياكرفرررالارحررريٕرلررر ريرررخ ربـرررممررااررراهرحياوروٍرررترـلرررىررلخاليرررلرٌ رررارر ٍضررريءررل مزرررترؤشرررئار

راررررلةربفررررلرخررررايجررل ضرررريـترمرررر رسررررو  ت،ريفررررالارحرررريٕربـررررممررراحررررلعةرلمدسررررليلريخررررمٕرزمزررررترؤيرررريمرـارررراررلخيلتررررترال   رررريء

ّيمرررار راارراهرراوروٍررترـلررىررلخاليررلربفررلرجحو ررراررلخررإمحنريجرر رحسررليلررلخفئررلر رررا ررائمررترإلا رريوتتريحررا رراارراهر

م مررررنررلخررررإمحن،رب رررريوترب ررررىرذلررررٔريخوحرررربرـلررررىرراارررراهرحاوحرررربررلخفاررررت رجحو ررررارم مررررنررلخررررإمحنرب ررررىرحسرررريبركرلخررررإمحنر

ؤيرريمرـاررراررلخيلترررترر3حفئررلرثررلخارررلياكريرٌخعرريؿرحرررلٕررلدسررو ترراترجررربرـلرررىررلخررإخارفرررالاررلدسررليلرخرررمٕرراحخجرر رـلرررىر

 ؤشئارم رجي   رخايجررل ضيـت.رر3ال ٍضيءرمئمتر

 مجلس الوسراء 

 ؛ بخصوس ثحدًد سلف امللبوضات واملدؿوعات للشزكات العامة:16/01/2022ثاري   83اللزار ركم 

ّيثريرا رررأثررلفيمررتررف ي ررفترألحٓرريمررحررلعررلٍررار رسررٍيرراٍ و رريث يثررللٍليررترلمااسسرريثريرلرررا يراررلوـو

 مميحنرلحرةرسو  ت.ر5حا منرر2005لفيمرر2رلٍي ونرٌ  ر
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(؛ 18/01/2022ثررراري   756/1)كحرررال ركرررم  17/01/2022ثررراري   3املواؿلرررة علرررى ثو رررية اللجىرررة الاكحصرررادًة ركرررم 

 الحعاكدات املبرمة مع املاسسة العامة للحجارة الخارحية:بخصوس جسدًد مسححلات شزكات ألادوية باوحل 

جاذرراوروٍترـلرىرجوصرتيثررللجلرتريٌخاريعيتروتاريريخرصرراٍترحريثررااوٍرترحْخريبريزر ةريٌخاريعريرلخجري ةر

ّيثر عي ررررررت،ريجٓمترررررريرّررررررارمرررررر ريزر حررررررصرارايلتررررررتر يٌخارررررريعريرلخجرررررري ةر-رف ي حتررررررترحخارررررروصرحسررررررليلرمسررررررخحٍيثرشررررررا

رِتىترترحمعترترـٍروعرجو  رلر عي رتررف ي حتت(ري  ر  رلهربـرلرعرمرذِاةرحرٕو مااهرسو  ترراِا ارحيلخ ستَرراررتُر

رابرمترمرقررااسسرتررلفيمرترلمخجري ةررف ي حترت،ريراخاارترحريلٍعقر حلبريرمر رٌ رارفجلرترؤيلو ريثرجخارتصررلٍعرقر

  حلبيرفالار ةيسترمجمسررلوز رءريل ريخ رجلىتذ ي.

؛ ال  حرررررة الىالارررررة الحلىيرررررة الخا رررررة بإحيرررررام ضرررررب  اسرررررحخدام واسرررررحيراد 29/01/2022ثررررراري   164لرررررزار ركرررررم ال

ال وجعدً ث  والحج يزات العاملة عليها:  وثصدًز املواد املليدة والزكابة عليها باوحل بزوثوكول موهتًر

ٍررررار ررلخفمتاررررريثررف يصررررترحرررررياورعرراٍتررررلة،روالرررررقررسررررخحررعررلخجئحرررررزرثرراسررررخفامترؤيرراجرررررلعة رلررررور عةرفرررررالارريضرررراررل

رالحرررَربرمرررر ررلٍررررار ،ريحؽرررراربٌيمررررترم رررررأثرصررررليـتترحليررررلةرؤيرب رررريوترؤارخعرررروطرب خرررريجرحليررررلةرحسررررخخلمرراررررورعر

رمو تريررررريٕ،ريؤيحررررربررلٍرررررار رجوزارررررقريجخارررررتصرحارررررصريسرررررخحررعرؤير رررررٕو يحرررررترحاوحررررربرحايجّو رف ي رررررفترلمخٍتترررررلرؤيررلٌا

رلسرررٍيريسررر  مُررلررروظنيررلسرررلواريورررَركحا ررريم ر
ت
رلخخىرررتضريإلازرلرررتررلخرررل  جتحنرلمارررورعررف ي رررفتررلخارررلياررظ ٍررري

لرررلرجحرررليثرجوزارررقررفحارررصررلسرررلو تريرررخ ربـررريعةرحسررريبرحارررصرّرررارمسرررخو عرؤيرمارررل رفرررالار يحرررتك،رـي لمخٍتترررلرؤيررلٌا

رم رّرارـريمريجحرلعررل سر تررائو رترراعمو رترلمخخىرتض،ريجخرو ىريزر ةرإلاعر ةرراحمترترخرمٕرشرئارمر ر شئارحرا  رؤٕي

يجوزارررقررلبر ررريم ررافخارررلرحيلْاتررريثريرفحارررصرراخررري ررسرررخحررعر ي،رياررررترطرارررلتربحررريزةررسرررخحررعررصرررلي ررلمةحرررترح ررررا 

،ريمرر رزرر رجٍررلمرلرروزر ةريٌخارريعر
ت
رـلررىرموروٍررتريزر ةررل يئررترؤيال يحررتريرلخٍتتررلررفحاررٕو يجاررليارراررورعررف ي ررفترلمٌا

ريرللٍارم رمسخو عر خاراوروٍت  يزر ةررل يئتر.ريرلخجي ةررف ي حتت،رِايريخضقررلخليٕز

يحررتريرلخٍتتررلررلوزرريةَرآلاجتررتراشررئيعةرم رررإ،رموروٍررتررلخاررليارمرر ررلليلررتر جاوررَرمررقر ررحليثرراررورعررف ي ررفترلمٌا

ربعر ةرـامتررريثر ترررت(،ريجخرررو ىرمرررليا يثررفجاررريُ  راارررل ة،ر خارررتريسرررخحررع،رحترررينررلو رررقرحيالسررر  مُرؤيرشرررئيعةرحاِا

ختينرييخخ ي ريرلىحصرلماورع.  ـي

العلررارات سررداد مبررالؽ عبررر ال سررابات املصررزؿية لعاليررات بيررع  ؛ بخصرروس13/02/2022ثرراري   /م.و 7ركررم  اللررزار 

 والسيارات:

حر ءرملرهرمِا ريثربالربفرلرحسرليلررلر ا رؤيرجمتزمررفجئيثررلفيمترراخخارتربفرلمرجوزترَرؤارـامترترحترقرـٍري ارؤير

حيل سرررر ترل ترررروؿرـلررررىر ٌررررارمرررر ررلٍتاررررتررلارةجررررتر%ر15ـبرررررررفحسرررريبررااررررافالارلمايلررررٔ،رحتررررثريررررخ رحسررررليلرمرررريرٌتاخررررهر

،ريخاسررررترمميررررحنرلحرررررةرسررررو  تر2000رلفٍرررري رث،ريزمزررررترمميررررحنرلحرررررةرسررررو  ترلماِا رررريثررلررررريرسررررلترصررررلفئيرٌ رررراررلفرررريمر

ـرريمصر ـرريمصر2010-2000لماِا رريثرحررحنر ررراةرمميررحنرلماِا رريثرحررحنر ،رـررراينرممتررونرلماِا رريثرمرر ر2015-2011،رـي

،ري رر2016ـيمر ٕ.سرمر رزار ررل تروؿرفرالاررفحسريحيثرراسرخخلمترلرذلٔرر500,000صررلٍرار رـلرىرججاترلرم مرنريمريرورًو

 رالةرزمزترؤشئارـلىر ٌا،ريحسد نىررفجار رثررل  رـتتريرلل رحيثرآلالتترم رؤحٓيمررلٍار .ر

 مىاكصات الج ات العامة:بضاؿة ميزة ثـضيلية فئ  ؛ بخصوس27/02/2022/م.و ثاري  9لزار ركم ال

فرررايعررلرررريرججاي ررريررفجئررريثررلجضررريهريورررَررلٍرررار رمحرررزةرجىضرررتمتترـلرررىرؤعلررر رسرررفارمٍرررلمرفرررالارمليٌاررريثريظم ررريثر

%رلمٍعرررررريـحنررلفررررريمريرف رررررريصرفرررررالارراليٌاررررريثريظم رررررريثررلفرررررايعررللرخمتررررررتر10رلفيمرررررت،ريورررررَرلسرررررربرمحرررررلعةرّررررري حصرا
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ريراٍلمرررترـاي رررئيرا20يرف ي حترررت،ر
ت
ترررتررلوحترررلةريرالخجرررترمحمتررري ليٌاررريثررااسسرررتررلفيمرررترلمخجررري ةر%رلاعي رررتررللـو

 رف ي حتت(،رِايرحلعررلٍار رشايطررسخىيعةررلفي عرراحلالارم رراحزةررلخىضتمتت.

 (؛01/03/2022ثرراري   2331/1)كحررال ركررم  28/02/2022ثرراري   9واؿلررة علررى ثو ررية اللجىررة الاكحصررادًة ركررم امل

 اكز:بملترحات ث ويز عا  املاسسة العامة للابخصوس 

روٍترـلىرجوصتيثررللجلتريٌخايعيترحخاوصرجٓمتريريزر ةررل  رـرتريإلاصرم ررل  ر رالارلمخ سرتَرمرقرجاذرراو 

رفجئررررريثررافلترررررترلخلىتررررررذرآلاحرررررصرارسرررررد اي ررلعيٌرررررريثرراخيحرررررترحيلررررررٓار م ررررررارلما ررررريٌاررلفيممرررررتريجررررررإمحنر حٍررررري ررلمزمررررررتر

وهرـلىررفجرليةريٌخاريعيت،ر،ربحارءرحسيبرمسخٍارلوحلرثرجا تقر ل ينرالسد اي  يرـلىرمارحا ي ح ينرلمٌو

منرـ رشارءر مهرؤيرجإححر يرلممحر،رإلـا ءرم ررحختيحيثرحْحرةرلخإمحنرح ر1000رسد اي ر  رضهيررااي ترفالارب خيجرـ 

قرـرلرعررلمزمرترمر ر ظ ريءررل تعرا حنريرائللسرحنررلىلترحن،ربـريعةررللؽرارحلؽريمررفحرورو ،ررلخ سرتَرمر حٍي ،رجإمحنر  

 يزر حصررايلتتري تئتررلخخعتغريرلخفيينررللي الارلخإمحنررلخجئحزرثررلمزمت(.

؛ (01/03/2022ثرراري   2333/1)كحررال ركررم  28/02/2022ثرراري   9واؿلررة علررى ثو ررية اللجىررة الاكحصررادًة ركررم امل

 للحجارة الخارحية:جسدًد مسححلات العلود املبرمة بين شزكات ألادوية واملاسسة العامة  بخصوس

يزر ةررايلتررترحخمعتررتررلىررايًررلليحاررترـرر راار رـلررىرجوصررتتررللجلررتريٌخارريعيتروتارريريخفمررَرحيسررخجاررذرراوروٍررتر

مرررررر رٌ رررررراررااسسررررررتررلفيمررررررترلمخجرررررري ةرررالىررررررذةيرف يصررررررترحىررررررورجحررحتررررررقر عي ررررررتررراحسررررررو تلٍعررررررقر حلبرررررريرسررررررفارشررررررارءرر

ريذلرررٔرلسرررلرعر
ت
رف ي حترررت،رمررر رخرررمٕر صرررلررـخاررريعرثرب ررريوتترللجئررريثررلحرررحتترؤيريورررَرمررريرجرررارهريزر ةررايلترررترمليسررر ي

ّيثر عي ررترراخفيٌررلرـمي رريريرلررريرؤي عثرؤعي   رريرب ررىرسررو  ت،ريرسررخاار ريزر ةررايلتررترحافيفجررترمليو تررتر مسررخحٍيثرشررا

 ـلىررفجئيثررلححتت.رراترج تجي ةررف ي حتتررااسستررلفيمترلمخ

؛ (01/03/2022ثرراري   2337/1)كحررال ركررم  28/02/2022ثرراري   9واؿلررة علررى ثو ررية اللجىررة الاكحصررادًة ركررم امل

 :2021/ ل ب لعام 1070جشاي  مواد لللا اة املزؿلة باللزار ركم بخصوس 

ررر ارجارررذرراوروٍرررترـلرررىرجوصرررتيثررللجلرررتريٌخاررريعيتروتاررريريخرررصر مٍترحررريثررلسرررتلرحررريِ رماررراهرسرررو  ترراِا

خررمطرؤالتررومرخرريمرر-مررورعرؤيلتررترلماررليـيثررلْتاتيةتررتر-يحيرربررلعيٌررتررلراسررتتريمسررخم ميا يحة رريوترراررورعرآلاجتررتراؤ 

ر-مورسرررررحرريؤ يحيررررربرمررررر رحليرررررلر-رلسررررراعي ريرلخو رررررتر-رلٍاظيسرررررتتري عيرثرراْخبترررررتررال سرررررتترحرررررلينرحٍيةررررربر-يرل مترررررذ

رررررررر رراسررررررررخم ميثر /ٕربرجررررررررري   ر1070يرلخجئحررررررررزرثررلع تررررررررت(رب ررررررررىرٌيةارررررررررترراررررررررورعررال حررررررررترفررررررررالاررلٍيةارررررررررتررااوٍررررررررترحرررررررريلٍار رٌ 

 رف يصرحيالسخحررع.ر31/08/2021

؛ (01/03/2022ثرراري   2338/1)كحررال ركررم  28/02/2022ثرراري   9واؿلررة علررى ثو ررية اللجىررة الاكحصررادًة ركررم امل

 ػزول إلاًزاهية:ل ع ألاحىبي لشزكة ميىا ثلدًم الخس ي ت الىلدًة ال سمة بالبخصوس 

جاررررذرراوروٍررررترـلررررىرجوصررررتيثررللجلررررتريٌخارررريعيترحخٓمترررريريزر ةررلْئا رررريءرحيلخ سررررتَرمررررقرّررررارمرررر ريزر ةررايلتررررت،ر

رر ارإليجريعررفحررارراليسربرحخارروصررسرخْايٕرؤـارريٕرمررايؿرمتلررير رااراهررلخجرري اررلسرو اريمارراهرسرو  ترراِا

خح  ارريريخفمررَرحيلدسررئتمثررلمزمررترالسررخخلرمري نرفررالارمحعررترجولتررلرحمرربرامىخرري رحيلتررل(رلررايبرفررالاربـرريعةرجإ تررارمجاررـو

 م يلنر ٍليترم رحسي  يرحيلٍعقر حلبي،ريوَررلٍور حنري  ؽاتري ايريابرفالارراالحتررلوظلتتررلفمتي.

 العزب  السوري:جعدً  كياة طابع ال  ل ألاحاز  ؛ بخصوس01/03/2022/ م.و ثاري  10ركم لزار ال
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رر200جضا ررلٍار رحفليارٌتاتررلعيبقررف يصرحالؽاتررلئرمٕر حاراررلفابرصررلسرو ارلخار تر
ت
لحررةرسرو  ترحرلال

 لحرةرسو  ت.ر25م ر

 رررزؾ جعرررويا ارثـررراع ألاسرررعار فرررئ علرررود )ألاشرررؼال العامرررة   ؛ بخصررروس13/03/2022/ م.و ثررراري  15لرررزار ركرررم ال

 :الحوريد  الخدمات(

جىيؿر سفي رفالارـٍوعرا شميٕررلفيمت،ررلخو  ل،ررف لميث(ررالاوصرـمي يرجضا ررلٍار رصاهرحفو ضرـ رر  

رر ر رر رر63فررالاررارريعةرٌ  ررترمرر ر سررسر2004لفرريمرر51مرر ر ؽرريمررلفٍرروعررلارريع رحيلٍرري ونرٌ  ،ريجع ررَرؤحٓرريمريوررَرمجاـو

رر ر رلفيمررتررلىررايًررلليحاررترـرر رذلررٔ،رررلخفيٌليررت،رحتررثرحسررخحَررفجئررتمرر ررلٍرري ونرـلررلر  رروطر سررفي رر64رارريعةرٌ 

 ةررلررررلويؿريرفجئرررريثررلخيبفررررترلئرررري،رحررررلعررلٍررررار ررآلتررررتريحدسرررريبريرلخع تررررَ،ريحسرررراارؤحٓرررريمررلٍررررار رـلررررىرـٍرررروعريزرِاررررير

حدسريبرحفررو ضرر جىريؿر سررفي رجع رَرـلرىرـٍرروعررفجئريثررلفيمررتررابرمرترمررقررلٍعريؿررلفرريمرؤيررف ريصررلررريرلر ريررخ رري 

   يئصرٌ ار ىيذررلٍار .يرل ذروي يربرٓاررـن ي

 :2019/م.و لعام 74؛ بخصوس ثادًد العا  بلزار مجلس الوسراء ركم 07/04/2022/م.و ثاري  22اللزار ركم 

رررر ر رف رررريصرحدرررررْتارفجلررررترمئا  رررريرإلاشررررارهريمخيبفررررترر2019/م.يررلفرررريمر74مررررلعررلفاررررارحٍررررار رمجمررررسررلرررروز رءرٌ 

رر رمررر رإلاحرررارءرثررلمزمرررترلضررراينرجرررووحرررحختيحررريثررلسرررًو
ت
ر04/12/2021احمترررترمررر ررلسرررمقريرارررورعر سيسرررتتررـخ ررري ر

 .03/06/2022يلمييتر

؛ املحضراً هظرام اسرحخدام العلرارات املالوكرة مرً الدولرة بؼرزر اسرخ اار ا 18/04/2022ثراري   693اللزار ركم 

 :2021لعام  18فئ املشاريع الخاضعة للاهون الاسخ اار ركم 

رللجئرترجع َرؤحٓيمررلٍار رـلىرؤممُرر رم رٌ اررلوحلةرإلاعر  تريرلفٍري رراامرُو لليلتررف يصتريرلفٍي رراامُو

رلفيمررتررلارل رررترحعاحرررهرلمسررد اي رمرررقررلٍعررريؿررف ررريص،رِررذلٔررسرررد اي رمٍيسررر رراررلنريرالررريظَررلارررليـتتري مرررمُر

ررررترمرررر ررلليلررررت يرفجئرررريثررلفيمررررترررلفيمررررتررل حا ررررت،ريحررررلعررلٍررررار رؤسررررسري ررررورحغريمفررررييحرررسررررخخلرمررلفٍرررري رثرراامِو

رآلاجتررررتراحررررَري خىرررريؿربفرررروع،ر  خرررراةرييسررررد اي ر م ررررارلئرررري،رِارررريرشرررراارجخاررررتصررلفٍرررري رمحرررراريسررررد اي رحرررريلعًا

ت(،ري رررررحنررلٍرررررار ررلتزرمررررريثرراسرررررد ااري حٓررررريمررف يصرررررترححررررراررلجزرـررررريثريبـررررريعةررلفٍررررري رراخارررررصرؤير رلخرررررإححرريرارررررريِ 

رـله.  رلخليٕز

 ؛ املحضاً جعدً  سلوؾ الشزاء املباشز فئ هظام العلود:28/04/2022/م.و ثاري  26اللزار ركم 

مر ر ؽريمررلفٍروعرراارلًرر3ـلٕررلٍار ررلسٍوهرراخفمٍرتربسرٍيررلررارءررا يشراررلرور عةرفرالاررلىٍراةر/ج/رراريعةر

رر ر رمرر رر10،رلخاررر تر2004لفرريمرر51يرلارريع رحاوحرربررلٍررري ونرٌ 
ت
ر20يرممترررونرلحرررةرسرررو  ت،ر5ممتررونرلحرررةرسرررو  ترحررلال

رم ر
ت
 ممتونرلحرةرسو  ترلخإمحنرمسخم ميثررلفامتتررلع يـتترفالارمعيبقررفجئيثررلفيمت.ر10ممتونرلحرةرسو  ترحلال

الضررواب  والحعلياررات الىالاررة لترررخيص امليشررأت الشراعيررة  ؛ املحضررا01/06/2022ًثرراري  ل 16/15ب غ ركررم الرر

 والخدمية والسياحية: والصىاعية

ثررل  رـتتريرلاليـتتريرف لمترتريرلسرتيحتتريؤلر مرمريلٓصريمسرد ااار رذهررا ررأثرصليررل مكرّارم ررا رأ

ؤشررئارمرر رجرري   رصررلي ه،رِارريرحررحنرشررايطرحسررو ترؤي رريؿرر6حرريلترختصريرلخاررا ترـرر رم رررأا  رخررمٕرمررلةرؤٌارري ير

حتتررا رررررأثرخرررري جرراخععرررريثررلخلؽتاتررررتررااررررلٌتريملرررريظَرحايي  رررري،ريسرررراترحترررررختصررا رررررأثررف لمتررررتريرلسررررتي

 ا رمليظَررفحاييرترلماخععريثررلخلؽتاترتريخي حئريرلموحرلرثرإلاعر  رترحيسرخرليءرمرلنرمارِر رراحيوؽريث،ريؤيحربر
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رلررر مكرحررررْتارفجلرررترولترررترمئا  ررريرع رسرررترظم ررريثررلتررررختصريرلخاررري  تريبحرررارءررلْرررريررفح رررهيرـلرررىررا ررررأثرل ترررينر

 بمٓي تترملتررلترختص.

رررررلمرحرررررورزرج رررررليارؤيرحفرررررلياررلتررررررختصرراالرررررو ري رررررصررلررررر مكرـلرررررىر رررررلمر ح ترررررتريرا ررررررأثر راخيلىرررررترألحٓيمررررره،رـي

حاوح رررهربالريورررَررلسرررايحتيثررالاررروصرـمي ررريرِاررريرملرررقررلررر مكرمرررلتررلتررررختصرألارم ررررإةر رررا ر  رضرررهيررفحارحترررتر

ي ريحامئرريري  رضررهيرراشررجاةريرااي ررترمرر رشرر ٓيثررلررااررفحٓومتررتريحررامرّررارمرر ررل ْلرريثررلفسررْا تريرلتلرريحتقري   رر

ررلفيمررتريراعررري رثريرلسررْٔررفحليليرررتريراحاترريثررلع تفترررتريرالرريظَر زا رررتر يرل ححررررثريراسرررعحيثررايةتررتريرلعرررًا

يرلسررتيحتتريرالرريظَرراالرروؿرـمي رريررل لرريء،ري متررزمررارريلٓونريراسررد ااينرحاوحرربررلرر مكرحدسررو ترؤي رريـئ رخررمٕرـرريمر

 م رجي   رصلي ه.

 ؛ بخصوس جعدً  كياة طابع البحث العلا :08/06/2022ثاري   1015لزار ركم ال

ر رر1ـلٕررلٍار رٌتاترظيبقررل حثررلفمميرراحلعةرفالاررايعةرٌ  ر ر200لخار ترر2012لفريمرر14248م ررلٍار رٌ 

رـ ر
ت
رم رر25لحرةرسو  ترـو ي

ت
ررـخ ي ر

ت
 .01/07/2022لحرةرسو  ت،ريافخبرررلٍار ر يوذر

م ال اكرات  رىدوق دعرم اسرحخدامرً  بخصوس الدعم الحاويلئ امللدم ؛09/06/2022/م.و ثاري  28لزار ركم ال

 املحجددة:

رعـرر ررسررخخلرمررلعيٌرريثرراخجررلعةري وررقرِىرريءةررلعيٌررتررلررلـ رلمٍعيـرريثرراسرر  لوترمرر رخررمٕر يٍررلمرصررللًي

ًربميرملتررلٍايعرعينروورةل،رؤيرعـ روورةلررلٍايعرراالوحترمر رؤحرلررااري هررلفيممرترفرالارسرو  ترحاوحربررجىري

رمقر ذهررااي ه،ريجحلعرٌتاتررللـ رراالو ريوَررلٍعيؿرامجز الا صلي الارؤيرججي ارؤير-ز ر الا-بظي اريبرمهررلاللًي

رر ررلرروظنيرل حررورررلعيٌررتربرررٓارعي ارّررار خررلمص(ري رروؿررارررايؿري لرريءرـلررىرٌتاررتررلخجئحررزرثرراٍترحررترمرر رٌ ررارراِا

طررلورحررررربرجوروا ررررريرفرررررالارّرررررارمررررر رراسرررررخىتلي رمررررر رعـررررر رزمزرررررترؤشرررررئارؤيرّماررررريرعـرررررذررفحيحرررررت،رِاررررريرحرررررحنررلٍرررررار ررلرررررراي 

ريراري اقررالـومت.  رلاللًي

ً املاحاس:سيادة الزسم  ؛ املحضا15/06/2022ً/م.و ثاري  29ركم لزار ال  املـزور على لتر البنًز

ر29لحرررةرسررو  ترلتارر ترر20جرر رحاوحرربررلٍررار رز رريعةررلاسرر رراىررايعرـلررىرّررارلتررررحجررزي رماخرريزرم رريؿرحا مررنرٌررل هر

رم رجي   ر
مل
 .01/07/2022لحرةرسو  ت،ريافخبرر يوذر

 الخاس باملسحوردات إلاًزاهية: /م.و 3ثادًد العا  باللزار ركم  ؛ املحضا15/6/2022ً/م.و ثاري  30لزار ركم ال

ررر ر ّيورررترمسرررخو عرثررلٍعررريؿررلفررريمرمررر رر2014/م.يرلفررريمر3مرررلعرحاوحررربررلٍرررار ررلفارررارحررريلٍار رٌ  رف ررريصرحةـىررريءر

ترررتريرلضرررارةبريرلاسرررومر خررراةرمرررلةرسرررختررفجائو  رررتر إلايار ترررترب رررىررفجائو  رررتررلفا ترررتررلسرررو  ترمررر ررلاسرررومررفجاِا

رم ر
ت
 ،ر31/12/2022يلمييترر01/07/2022ؤشئارب يوتتررـخ ي ر

جعلياررررررات بعـرررررراء الاثحرررررراد العررررررام لل ررررررزؿيين مررررررً الزسررررررروم بخصرررررروس  ؛23/06/2022/م.و ثرررررراري  32لررررررزار ركررررررم ال

 :والضزا ل

رر رشررااررلٍررار ر يراخضرررالترر2019لفرريمرر68رلخفمتارريثررافخاررلةرفررالارمفرراعرجع تررَرؤحٓرريمررااسررومررلدررراا الارٌ 

تتريرلضارةبريرلاسرومررل مليرتريرايلترتري سر رإلاحاريءرييسرخحررعر بـىيءريجحيعررلفيمرللحاوتحنرم ررلاسومررفجاِا

يث،رحتثرحفى رمسخو عرثريجحيعرم رآلاالثريرل خجئحزرثريخعوطرإلا خريجريرارورعر يلترتريرلخلٌتَريرلئ يثريرلخبـر
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ّيورتررلاسرومريرلضرارةبررالروهرـن ري،ريفرالارحريٕررسرخخلرمررارورعر يمسخم ميثرإلا خيجريرلخل  بريرلخإ تاري ححيررمر ر

 راسخو عةررافىيةرم ررلضارةبريرلاسومرلمحرررلمييتررااا رـن يرجع َررلٍور حنري  ؽاتررلليوذة.

ثحدًرررد سرررلف امللبوضرررات واملررردؿوعات الىلدًرررة للااسسرررات  ؛ املحضرررا29/06/2022ًثررراري   1117لرررزار ركرررم ال

 :العامة

ّيثريرا ررأثررلفيمرتررف ي رفترألحٓريمر يثررللٍليرترلمااسسريثريرلررا حلعررلٍار رسٍيرراٍ و ريثريرارلوـو

 حا منرٌل هرس فترمميحنرلحرةرسو  ت.ر2005لفيمرر2رلٍي ونرٌ  ر

 كحصاد والحجارة الخارحية وسارة الا 

 728  املحضررراً ثادًرررد العاررر  بلرررزار وسارة الاكحصررراد والحجرررارة الخارحيرررة ركرررم 03/01/2022ثررراري   1اللرررزار ركرررم 

 الخاس بحصدًز حلود ألابلار :

رلذاريساترحخاليارحموعر حٍي رم رر2020لفيمرر728ملعررلفاارحٍار ريزر ةريٌخايعريرلخجي ةررف ي حتترٌ  ر

رـلىرموروٍترمس ٍترر2022ملخهي(رحرىر  ييترـيمر–ِارسذرر-وتجتخيٕ-يريذرحمور-راارحارآلاجتتراحتٓا بفلررفحإو

 م ررااسستررلفيمترلماليـيثررلْتاتيةتترلٓارحيلترـلىرحلر.

 ؛ املحضاً ثحدًد السعز الحإشيري ملادة ال اضيات املصدرة:20/01/2022ثاري   590/116/10ركم  الحعلياات

عيال رؤما ٓررررصرر2000حررررلعثريزر ةريٌخارررريعريرلخجرررري ةررف ي حتررررتررلسررررفاررلخإشررررحرارارررريعةررفحاضررررتيثررااررررل ةرحرررررر

فررالارحرريٕرؼئررو رؤارمفعترريثرحليررلة،رزرر ريفاررار،رـلررىرؤنريفرريعررللؽررارحيلسررفاررفحرري الار31/05/2022للحيي ررترحرررىرجرري   ر

لمرؼئو رؤارمسخجلرث.ر8000حيلسفاررلليوذررل يلنر  عيال رؤما ٓصرللحيي تربفلرر   يءررلىترةرـي

 بخصوس ثخليص البضائع املش وهة ضاً مدة إلاحاسة:  ؛23/02/2022ثاري  142/764/10ركم  الب غ

ررلفيمررررترحاوروٍ  ررررريررذيحئرررر ّيورررررتريزر ةريٌخاررررريعريرلخجرررري ةررف ي حترررررتراررررليا يا يريمليا رررررتررفجاررررريُ  ـلررررىرجخمرررررتصر

ررررر ر ،ريؤلمرررررذررلفارررررارحخفمتايا ررررريرٌ  رل ضررررريئقرراشرررررحو تر رررررا رمرررررلةرإلاحررررريزةر صرررررمتتربمرررررضررللؽرررررارـررررر رجررررري   ررلوصرررررٕو

 .2019لفيمرر3565/1688/10

 د:جعدً  مدة بحاسات الاسحيرا بخصوس؛ 06/03/2022ثاري   4169/938/10 الحعلياات ركم

ؤشررررئارر6لخفررررليارمررررلةرابحرررريزةريموروٍررررت(ريسررررخحررعرلخارررر تررحفمتايا رررريريحئرررذريزر ةريٌخارررريعريرلخجرررري ةررف ي حتررررت

رم رجي   رملحئيرحليءرـلىرجوصتتررللجلتريٌخايعيت
ت
إلاحيزرثررملحذاير،ر28/02/2022ِجي   رر9حمسترٌ  رررـخ ي ر

ري ريراوروٍرريث
ت
رحخرري   رصرررلي ررلخوصرررتتالجرر رٕرراالوحرررترسررريحٍي ـرررللذري ؤشرررئارمررر رجرري   رملحئررري،رر6رمررلةرسررري  ترراىفرررٕو

مررقررفجئرريثررلفيمررترلخارر ترسررلتريرحررلةررابرمررترمررلةربحرريزرثريموروٍررتريسررخحررعرلماررليـتحنريرلٍعرريؿررلفرريمريرلفٍرروعر

رم رجي   رملحئي.
ت
 رـخ ي ر

 ااف باسحيراد مادة الشعير العلـ :الس بخصوس؛ 31/03/2022ثاري   360لزار ركم ال

،ريرـخبررررر2022سررراتررلٍرررار رلٓيورررترراسرررخو   رحيسرررخحررعرمررريعةررلررررفحرررلفمىرررصري ْاتررريثرمىخوحرررترحررررىر  ييرررترـررريمر

رم رجي   رصلي ه.
ت
 رلٍار ر يوذر

 ؛ بخصوس السااف بحصدًز مادة املحة:26/04/2022ثاري   3197/1845/10الحعلياات ركم 
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رييٌخاررريعريراررلترلرررلةر تئررتريسرررد اي ررلسررو  ترالسرررد فيعرمررريعةريحئررذر ّيورررترمررليا يثررفجاررريُ  رلخفمتاررريثرب ررىر

راخفمٍترحةيٍيهرجاليارـلعرر06/03/2022جي   رر1698/1راخترم رحفمتايثريزر ةريٌخايعريرلخجي ةررف ي حتترٌ  ر

 ة.م رراورعرالةرشئا  ،ري يلخي الاررلساي رحخالياررايعةرراذّو  

 اللواهين 

والاهحلرال  جعردً  وسربة املسرا اة الىلدًرة باليسربة لزسروم الـرزاغ؛ املحضاً 13/03/2022ثاري   6لاهون ركم ال

 والخاجي  ورسم ال ابع:

رر ر لفرريمرر28ـررلٕررلٍرري ونرلسرر ترراسرري اتررللٍليررترفررالارعـرر ررلخلاتررترراسررخلرمتررلررور عةرفررالاررااسررومررلدررراا الارٌ 

رررررر ر،ريرافللررررررترحيلٍرررررري ونر1982 %ريذلررررررٔرحيل سرررررر ترلٓررررررارمرررررر ر سررررررومررلىرررررراركريي خٍرررررريٕر10،رلخارررررر تر1976لفرررررريمرر45ٌ 

 يرلدسجتاررلفٍي اري س ررلعيبق.

 :جعدً  كياة رسم طابع املج ود ال زب  ؛ بخصوس13/03/2022ثاري   7لاهون ركم ال

رر رر1ـررلٕررلٍرري ونر سرر رظرريبقرراجئرروعررفحابررصرراحررلعرحيارريعةر ،رلخارر تر2013لفرريمرر30مرر ررااسررومررلدررراا الارٌ 

رم رر300ٌتاخهر
ت
 لحرةرسو  ت.ر50لحرةرسو  ترحلال

 جعدً  كياة طابع ش يد: ؛ بخصوس13/03/2022ثاري   8لاهون ركم ال

لحررةرر200لخار ترر2014لفريمرر42م ررااسومررلدراا الارٌ  رر1رلرئتلرراحلعةرحيايعةرـلٕررلٍي ونرٌتاترظيبقر

رم ر
ت
 لحرةرسو  ت.ر25سو  ترحلال

 ين:جعدً  كياة حواس ووثيلة سـز ال حئين الـلس ييي؛ بخصوس 15/03/2022ثاري   9لاهون ركم ال

ررررر رر10ـرررررلٕررلٍررررري ونرراررررريعةر ررررر رر2014لفررررريمرر18مررررر ررلٍررررري ونرٌ  ،ر2016لفررررريمرر29يرافرررررلٕرحيااسرررررومررلدرررررراا الارٌ 

ةرسررو  تر ررا ر ؽرريمررلررلي ،ر/رلحررر 50000اي ر/راررلخارر ترٌتاررترحررورزرؤيريزتٍررترسررىاررلمحئررحنررلىمسررعت تحنرؤيرجررذِاةر

راري ربلتهرلخار ترلارمرتروٍرلرنرر18م ررلٍي ونرٌ  رر12/رلحرةرسو  ترحاىترمسخعجمت،رِايرـلٕررايعةر75000ي/

رمرر رشررئار50000حررورزرؤيريزتٍررترسررىاررلمحئررحنررلىمسررعت تحنر/ رمرر ر ٕي
ت
ررـخ رري ر

ت
/رلحرررةرسررو  ت،ريافخبرررررلٍرري ونر يوررذر

 .2022- يسينر

ة والبحزية اتامل ار املؼادرة عبر جعدً  رسم  ؛ بخصوس15/03/2022ثاري   11لاهون ركم ال  :واملىاؿذ البًر

ررر رر1ـرررلٕررلٍررري ونرراررريعةر /رلحررررةرسرررو  تر15000،رلتاررر تر سررر رراعررري ر/2008لفررريمرر31مررر ررااسرررومررلدرررراا الارٌ 

 رثررال ترتررلسرو  ت،ريافىر ررلفرابريسخوفىرـ رّار  صريميع ررفجائو  تررلفا تتررلسو  ترـ رظا رَرؤحرلرراعري

/رلحرررةرسررو  ترـرر رّررار رر صر5000،رِارريريسررخوفىر سرر رممرريع ةرمٍررلر هر/مرر ررلاسرر رشرراطررافيممررترحيا رراي حي رربر

/رلحررةرسرو  ترـرر رّرارسرتي ةرخيصررتر20000يمريع ررفجائو  رتررلفا ترتررلسررو  ترـبرررؤحرلرراليورذررلبريررترؤيررل حا رت،ري/

 راليوذرجمٔحميع ررل ملرـبررؤحلر

 ب دار ب اكات إلاكامة:جعدً  رسوم  ؛ بخصوس15/03/2022ثاري   12لاهون ركم ال

ررررر رر29ـرررررلٕررلٍررررري ونرراررررريعةر حخاررررروصررلاسرررررومرراسرررررخوويةرـلرررررلربصرررررلر رحعيٌررررريثرر2014لفررررريمرر2مررررر ررلٍررررري ونرٌ 

خرتريبٌيمرتررلفارا،رِاريرـرلٕرراريعةر ر رر32إلاٌيمتررف يصتريرلفيعيتريراٌا م مرنررالسردتىيءرارري ربلترهرر2مر ررلٍري ونرٌ 

ؤشرئا،ريافيٌرربرر6إلٌيمرترـرر رّراريرومرجررإخحرريحررىرلرهرحيرذارججرييزرراررلةرراحرلعة/رلحررةرسرو  ترمر رراخرريليررلر5000/
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ـ رّاريومررلحرةرسو  تر/10000/مٍلر  يريبمارمترؤشئارر6فالارحيٕرججييزرملةرراخيلىترراحلعةرحررراخيليرحيفحبسر

رم رشئار يسينجإخحر رم ر ٕي
ت
ررـخ ي ر

ت
 .2022-،ريافخبرررلٍي ونر يوذر

ـاء وسارة السياحة رسوم مالية للاء الخدمات امللدمة مً ؛ بخصوس اسخي07/04/2022ثاري   18اللاهون ركم 

 كبل ا:

ؤصرررل ررلٍررري ونررلاسرررومررايلترررتررلرررريرحسرررخووي يريزر ةررلسرررتيحترلٍررريءررف رررلميثرراٍلمرررترمررر رٌ مئررريريذلرررٔرلٓرررارمررر ر

ٌررررقررلفارررررار ٍررررروعريسررررد اي ررلسرررررتيحالاريجررررإمحنرخرررررلميثررا رررررأثررلسرررررتيحتت،ريمور م رررررأثررا يررررذريم ررررررأثررلعفرررريمرـي

 تيحالاري عالءررلستيحتحن،ري عيٌتررلفااررلستيحالا.رلس

؛ بخصروس جعردً  كيارة العلرود املصرادق عليهرا واملحعللرة بالهـراق الجراري 07/04/2022ثراري   19اللراهون ركرم 

 والاسخ ااري:

رر ر ررر رر2018لفررريمرر13ـررلٕرحاوح رررهررلٍررري ونرٌ  ،رلحروررقرسرررٍيررلفٍررروعررااْررر ر2021لفررريمرر5يرافرررلٕرحيلٍرري ونرٌ 

راايعٌترـمي يرم رٌ اررلروز ارراخرخصرححترثرالرجخجرييزرٌتارتررلفٍروعرزاي ايةرترممترونرلحررةرسرو  ترحيل سر ترل  ىريًر

يررلفٍرروعررلررريرحفعرر رصررمحتترجاررليٍئيرلسررمعترؤعلرر ،ريسررد اي ا،ريزمزايةررترممتررونرلحرررةرسررو  ترل  ىرريًررفجرري ا،رؤمرر

 رشترطررلٍي ونرؤالرجخجييزرٌتا  يرفالارّار حورٕرخاسحنرممتونرلحرةرسو  ت.ر

 :ثزخيص امليشأت السياحية؛ بخصوس 26/05/2022ثاري   23لاهون ركم ال

 ارراخرخصرصرمحتترجضرا ررلٍري ونرآلترترجراختصريجار تيررا ررأثررلسرتيحتتريرلدسرفحر،ري ٍرقرـلرىرـريجَررلروز 

بصلر رررلترختصريحرْتاررللجينريرلٍار رثرذرثررلامت،ري حنررلٍي ونررائيمرراخفمٍتربفااررللجينرراررٓمتري عريًر

،رب ررريوترب رررىر ريإلاظفررريمرمررر رسرررو تر جاخرررحنريمررريرورررًو يحرررتررلوزر  رررترـلرررىرم ررررأثررا يرررذرمررر رسرررو تر جارررتريمررريرورررًو رلٌا

ي ررتررلىفيلترريثررلسررتيحتتريوررَر شررٓيٕررلٌا تريرلسررا تريرللي  ررت،رِررذلٔرؤيضرراررلٍرري ونرمجاـو يةتررتريرارررتِر حتررتررلٌو

راخيلىرريثريرلفٍو ررريثريرلمارمررريثرراترج ررترـلرررىرّرررارمن رريريؤسرررسرجوزارررقررلمارمرريثررايلترررترراحارررمت،ريمررلتررا ررررأثرلحررررر

ترفررررالاريسررررد اي رٌ ررررار ىرررريذررلٍرررري ونرمررررلةرـرررريمرمرررر رجرررري   ر ىرررريذهرلخووتررررَرؤي رررريـئير رـلررررىررااخاررررترراو ررررـو يرفحاررررٕو

رلتررختصري اْر رجاليرلررائمرترحٍرار رمفمرارمر ررلروز ا،ري مترزمرراسرد ااريورَررلٍري ونرحدررمتارـرلعرمر ررلفريممحنرمر ر

 خا جالارّمتيثررلستيحتريرافي لريرال رسررلىللٌتتررلفيةلةرلوزر ةررلستيحتريمارِ ررلخل  بررلستيحالاررااخات.

 :رؿع سلف وسبة ال واؿش إلاهحاحية ؛ بخصوس29/05/2022ثاري   24لاهون ركم ال

رر رر3ـررلٕررلٍرري ونررارريعةر رر رر1رافللررترحيارريعةرر2007لفرريمرر59مرر ررااسررومررلدررراا الارٌ  مرر ررااسررومررلدررراا الارٌ 

رـلىررٌترر ريز اررايلتتر وقرسٍيرلسر تررفحرورو رإلا خيحترتر2010لفيمرر89 ،رحتثرؤحيزرحٍار رم رمجمسررلوز رءرحليءت

 %.10%رب ىر2.5م ر

 والحصييع:السااف للاعا د الحلاهية بالهحاج  ؛ بخصوس15/06/2022ثاري   25لاهون ركم ال

ر
ت
لرىرلمخفمرت ررلخٍريلصرؤنريخخرذرمر ررافي رلررلخٍي ترترمارِر ر ساتررلٍي ونرلموز ارراخخصربفلرموروٍرترراجمرسرـ 

ارررريٕررلٓمتررررترؤيررفج ةتررررتررف يصررررترحخارررر تقرآلا الثريرافررررلرثرريلحر رررريري تفئرررري،رل  خرررريجرححتررررثريسرررراترلئرررريرحااي سررررترـ 

يرلخفيٌررررلرمررررقررفجئرررريثررلفيمررررترلمخررررل  بريجارررر تقررالخجرررريثريرلٍترررريمرحيإلصررررمحيث،رب رررريوترب ررررىرحتررررقرملخجرررريثررلخارررري   ر

رلخل  بترررت،ريحررررلعررلٍرررري ونرآلتررررترجوزاررررقرإلايرررارعرثررلليحاررررترـرررر رذلررررٔريسرررراترحىرررخترحسرررريبرماررررافالارإليررررلرؿرإلايررررارعرثر
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ترحيإل خريجرسرمىترميلترترحرل ير ٌءرهىريرلئ يث،رِايرؤحريزرروخخري رصري الثرـراعري ترقررالخجريثريمرلتررافي رلررارريِ 

 ممتونرلحرةرسو  ت.ر100

 :حبر ؤحشاء املا ة ليرة سورية لللياة إلاحاالية املسححلةبخصوس  ؛27/06/2022ثاري   27لاهون ركم ال

لرىرلٓيورتررا ريلنريحهررلٍي ونرحجبررؤح رءررايةترلحرةرسو  ترلمٍتاترإلاحايلتترراسخح ٍترب ىررايةترلحررةرسرو  ترـ 

ر35راخفمٍترحيلاسومريرلخٓيلتيرراحمتترراىاي ترـلىرراعي  رفالارمفاعرجع تَرؤحٓيمرٌي ونرراورز ترراسخٍمترٌ  ر

 .2007لفيمر

 :الخاس بالاج  السياحئ 2013لعام  2جعدً  اللاهون ركم  ؛ بخصوس28/06/2022 ثاري  28لاهون ركم ال

ر رر2ؤ يهررلٍي ونرب ىررايعةر آلاحرص؛ريحراررلسرجاررلسرتيحالارمحراررلسرجاررلخجري ارر2013لفريمرر2م ررلٍري ونرٌ 

ّيثررف ي ررررفترألحٓرررريمررلٍرررري ون،ريالريفخررررلرحيلاررررىتررلسررررتيحتتراورٌررررقر حيل سرررر تراورٌررررقررلفارررراررلسررررتيحالاريمورٌررررقررلرررررا

ّيثررف ي ررفترألحٓرريمررلٍرري ونرؤمرريمرراحرريِ ري  رفجئرريثررلفيمررتريالريٍ رراررعـيئ رريريالرمارحف  رريررلفارراررلسررتيحالاريرلرررا

   ذهررلاىترميل رجْ رمسجمترفالاررلسجا،

ّيثرحا منرممترونرلحررةرسرو  ترر5ِايرـلٕررايعةرٌ  ر م ررلٍي ونرراري ربلتهرلخمامرمورٌقررلفااررلستيحالاريرلرا

رـلرررىررلسرررجارخرررمٕر رـلرررىررلر30فرررالارحررريٕرـرررلمررلخٍرررلمرحعمررربررفحارررٕو تررررختص،رب ررريوترب رررىرريرررومرمررر رجررري   ررفحارررٕو

لارمترٌل  يرميةخحنريخاسونرؤليرلحرةرسو  ترفالارحيٕرـلمربحارءررلٍتوعررفجبريتريرلخفليمثرـلىررلسجاررف ريصر

يررومرمرر رجرري   رصررلي ررلوزتٍررتررلررريريررارعرٌتررل يرؤمرريرحيل سرر ترلاحٓرريمريرلٍررار رثررلٍضرريةتتروت ررلؤرٌتررل يرر30  رريرخررمٕر

رررررر رمٓررررررينررلسررررررجارـلررررررىرراارسررررررمثرمرررررر رجرررررري   رصررررررلي  يرمْدسرررررر تررلل حررررررتررلٍ ررررررذلٔرفررررررالارحرررررريٕرـررررررلمرذِررررررارٌ  عفتررررررت،رِي

رـلررررررىررلسررررررجا،ريجضرررررريـيررلمارمرررررريثر رررررريثررف يصررررررترؤيرـررررررلمرصررررررحتررل تي رررررريثرراٍلمررررررترمرررررر رٌ مئرررررريرللحاررررررٕو يراع ـو

ررقراررلةرالرجخجررييزر يررومرمرر رجرري   رجلؽررت رر15ؤشررئاررـلررلرـررلمرحسررليلررلمارمررترخررمٕرر3رالاروصرـمي رريرمررقربلررمًرراٌو

 جْار رراخيلىت.للةررلض غرؤير

 

 

 


