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األمين اخعرم من اخممثل اخدائم خالتحرد موجهة إخى    2020تموز/يوخيه    27رساااااارخة م ر ة    
 اخروسي خدى األمم اخمتحدة

 
يشـفني  ن  نيل  للكمم يك  ششـفاإ لميمكص دـة عة مز رةاعة الدنةي ن  اادحة  الفربـ   شا  يةلص  

يزوفا /ييشك  للى  20ديفلذ مذكفة لششــــــــــــــةا ميةي  د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــــــــــــيعوص ل فتفة مز 
 )اشظف المفن (. 2020دمية/ييلك   24

 رنعجي ممتية دلمكم هذه الفبةلص رمفنقاة  ةمتبةعهمة رثكقص مز رثةئ  مة س األمز. 
 

 نيبنزيرف.  )ديقكع(
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اخموجهاة إخى األمين اخعارم من اخممثال  2020تموز/يوخياه  27مرفق اخرساااااااااارخاة اخم ر اة   
 اخدائم خالتحرد اخروسي خدى األمم اخمتحدة

 
نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   

 (2020ةزيراا/يونيه  20تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  ا لةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020 آ اع/مةعس 6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ثيثص ييا ث ليير شةع ن  محةنظص ل لب.

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــة 2  420رن  المةميي  ُشفذإ   ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ ــةشكص مم كص لشنـــ مدة اإلشنـــ
 ييًة. 4 021,41مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  21تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن   
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01يدف ن  ل لب ن  النةمص د اكج الت

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية ث  ليير شةع ن  محةنظص ل لب.

 يي ييا ث ليير شةع.رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر  

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص. رف غ الية   2  420رن  المةميي  ُشفذإ   ــةشكص مم كص لشنـــ ــةمدة اإلشنـــ اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ
 ييًة. 4 021,41مص المن ال 

نيية ( مز يفو  عؤبـةا اإل اعاإ   4,268ريدة و غ رةشاة اإلجمةل   880رُرةمت بـيل األذذيص ) 
 ةية.يب –المح كص م ى النمة  ن  القي فة رعجكمة  
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 يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن  
 (2020ةزيراا/يونيه  22تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــ   ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــ رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

ص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربك 
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية ث  ليير شةع ن  محةنظص ل لب.

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

ألعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   يل النــةمةإ ا 
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص  2  420رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 021,41مص المن ال 

نيية ( مز يفو  عؤبـــــةا اإل اعاإ   3,35اإلجمةل   ريدة و غ رةشاة 690رُرةمت بـــــيل األذذيص ) 
 المح كص م ى النمة  ن   بلف ر ةةرر.
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  23تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص  
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

ي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ ل 
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
يــة  ن  محــةنظــص ي ــب  ررايــد   ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  اث

 محةنظص ل لب. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث  ليير شةع ن  محةنظص ل لب. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

المتيةةمص رعدــد   يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف  
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص  2  420رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 021,41مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  24) تخفيف اختوتر

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4ن  اإلبيمكص 

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

لمتل قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  ا 
ررايــد    ثيثــص ن  محــةنظــص ي ــب   ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي نعفلــص ييا ث ليير شــةع

 محةنظص ل لب. ن 

رآ ف    رايـــد ن  محـــةنظـــص يمـــةة  رنو غ الممتـــب التمثل   التفك  مز ر يي يـــة ثلز إليير اليـــةع 
 محةنظص ل لب. ن 

 
 اخجمهورية اخعربية اخسوريةتقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا   

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  وئف الةفوص  محةنظص الف ص  ُرةمت  

 يز. 1,212ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250مت رن  مفاط  محةنظص  يف الزرع  ُرةال  

ــةشكص  2  422رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 024,75مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  25اختوتر )تخفيف 

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4يمكص ن  اإلب

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

نةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض الم 
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب.

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث  ليير شةع ن  محةنظص الي قكص. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

فوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع راللـشــــ  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  يفم ص  محةنظص الف ص  ُرةمت  

 يز. 1,212ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  النقل بكص  محةنظص يمةة  ُرةالمت  

ــةشكص  2  424ميي  ُشفذإ رن  المة  ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 028,1مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  26تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجب ادـفةر ولز اادحـة    
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  رايــد ن  محــةنظــص ي ــب  راثيــة    ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز 

 محةنظص ل لب. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

يفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األ 
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  مدييص عيكص  محةنظص الحنمص  ُرةالمت  

 يز. 1,212ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  كفف  نلز  محةنظص ي ب  ُرةالمت  

ــةشكص.  2  426رن  المةميي  ُشفذإ   ــةشكص مم كص لشنـــ ــةمدة اإلشنـــ رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ
 ييًة. 4 031,45مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  27تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

قلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد الت 
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع  
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
راثيــة      ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  رايــد ن  محــةنظــص ي ــب

 محةنظص ل لب. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 مم كص لشنةشكص.هةفة اليجئلز ني 

ــةشكص  2  426رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 031,45مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  28تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

ب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفككة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجـ  
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  اثيــة  ن  محــةنظــص ل لــب  ررايــد   ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   

 محةنظص الي قكص. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ   
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  نوي بيب   محةنظص ي ب  ُرةمت  

ــةشكص  2  427رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 033,58مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020ةزيراا/يونيه  29تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6ز ييإ م 00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ــص ييا ث ليير ـشةع  اثـية  ن  محـةنظـص ل ـلب  رثيثـص  ـ ةشتاـةكـةإ شظـةإ ر   ليير الـيةع مز ر يي  منــــــــــــ

 محةنظص الي قكص. ن 

 تفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع.رلم يب غ الممتب التمثل   ال 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ئكص و غ رةشاة اإلجمةل  ب ص ذذا 440نف  نإ وفكص  محةنظص الف ص  ُرةمت  

 يز. 1,2125ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  ي ب  محةنظص ي ب  ُرةمت  

ــةشكص  2  429رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 036,93مص المن ال 
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اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في   
 (2020ةزيراا/يونيه  30تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر   اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

فرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   ال 
 ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  اثيــة  ن  محــةنظــص ل لــب  ررايــد  

 محةنظص الي قكص. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسوريةتقديم   

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  د  نوي  زف  محةنظص الحنمص  ُرةمت  

ــةشكص  2  430رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 039,06مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  1تخفيف اختوتر )

 
 ق اخنرراختقيُّد بنظرم وقف إ ال  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

ربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الف  
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
 ث رايد إليير شةع ن  محةنظص الي قكص. ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.هةفة 

ــةشكص  2  430رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 039,06مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  2تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017ةع/مةيي ني 4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

 رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص 
 ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  اثيــة  ن  محــةنظــص ل لــب  ررايــد  

 محةنظص الي قكص. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ي ب. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد    يل 
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص  2  430رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 039,06مص المن ال 
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فر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخد  
 (2020تموز/يوخيه  3تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  ال ت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب   
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية ث  ليير شةع ن  محةنظص الي قكص.

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 اخجمهورية اخعربية اخسوريةتقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا   

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  بيبة   محةنظص ي ب  ُرةمت  

ــةش 2  431رن  المةميي  ُشفذإ   ــةشكص مم كص لشنـــ ــةمدة اإلشنـــ كص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ
 ييًة. 4 041,19مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  4تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

تقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد ال 
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

يلز اليفة  ن  مي قص   رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع 
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ــةنظـــص ي ـــب  ــةع  رايـــد ن  محـ ــة ثلز إليير اليـ ــةع مز ر يي يـ ــةإ ر   ليير اليـ ــةكـــةإ شظـ ــةشتاـ رآ ف    ـ

 محةنظص ل لب. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص  2  431رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 041,19مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  5تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي بــــــــــــــتــص ييا ث ليير شـةع  اثيــة  ن  محــةنظــص ي ــب  رنعفلــص  ـةشتاــةكـةإ 

 محةنظص الي قكص. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ثيثص ييا ث ليير شةع ن  محةنظص الي قكص. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

النــــ  ةإ الفربــــكص ني مم كةإ لشنــــةشكص  يل النــــةمةإ األعفع راللشــــفوز المة ــــكص. رن  لم ديفذ  
ييـة مز األذـذيـص رالمكـةه الم بـاة  4 041,2مم كـص لشنـــــــــــــــةشكـص. ردم دنــــــــــــــ كم رديةوع  2 431المةميي  ُشفـذإ 

 ةجةجةإ رالضفرعوةإ األبةبكص م ى النمة  النيعولز. ن 
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اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في   
 (2020تموز/يوخيه  6تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت   ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

لفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   ا 
 ةشتـاةكةإ شظـةإ ر   ليير الـيةع مز ر يي بـــــــــــــــتص ييا ث ليير شةع  رايد ن  محـةنظـص ل لب  ر منــــــــــــــص  

 محةنظص الي قكص. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ثيثص ييا ث ليير شةع ن  محةنظص الي قكص. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

ــ ص ذذائكص و   250نف  مي قص عكز الديز  مدييص  مشـــــــــ   ن  محةنظص  مشـــــــــ   ُرةالمت   غ رةشاة بـــــــ
 يز. 1,213اإلجمةل  

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440رن  يةمي  محةنظص الحنمص  ُرةمت  

ــةشكص  2  433رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 044,54مص المن ال 
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رد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتح  
 (2020تموز/يوخيه  7تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اا ــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ دحة  الفربــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن    
 ـةشتاـةكـةإ شظـةإ ر   ليير اليـةع مز ر يي ثمـةشكـص ييا ث ليير شـةع  بــــــــــــــتـص ن  محـةنظـص ي ـب  راثيـة   

 محةنظص الي قكص. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  شفا   محةنظص ي ب  ُرةمت  
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  8تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  ال ةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
 ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي بــــــــــــبلص ييا ث ليير شةع  رايد ن  محةنظص ي ب  ر منــــــــــــص  

 محةنظص ل لب  ررايد ن  محةنظص الي قكص. ن 

 ك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب.رنو غ الممتب التمثل   التف  

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص  2  434رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 046,67مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  9تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ  
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة       
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ليير شـةع  ثيثـص ن  محـةنظـص ي ـب  ررايـد   ـةشتاـةكـةإ شظـةإ ر   ليير اليـةع مز ر يي بــــــــــــــبلـص ييا ث 

 محةنظص ل لب  رثيثص ن  محةنظص الي قكص. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص الي قكص. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 1,215ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250نف  الدرا يص  محةنظص ل لب  ُرةالمت  

 يز. 1,215ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  البةلحكص  محةنظص  يف الزرع  ُرةالمت  

ــةشكص  2  436لمةميي  ُشفذإ رن  ا  ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 049,10مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  10تخفيف اختوتر )

 
 رراختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخن  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجب ادـفةر ولز اادحـة    
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
بــــــــــــــتــص ييا ث ليير شــةع  رايــد ن  محــةنظــص ي ــب  رنعفلــص  ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي 

 محةنظص ل لب  ررايد ن  محةنظص الي قكص. ن 

رنو غ الممتـب التمثل   التفك  مز ر يي ثيثـص ييا ث ليير شـةع  رايـد ن  محـةنظـص ل لـب راثيـة    
 ن  محةنظص الي قكص.

 
 سوريةتقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخ  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز ثيث مم كةإ لشنةشكص.

 يز. 1,213ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250نف  ال كس  محةنظص ي ب  ُرةمت  

 يز. 2,134جمةل  ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإل 440رن  عرف   محةنظص ي ب  ُرةمت  

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440رن  القبلف  محةنظص الحنمص  ُرةمت  

ــةشكص  2  439رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 054,58مص المن ال 
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اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد    
 (2020تموز/يوخيه  11تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة ااد ــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ حة  الفربــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

 ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال 
 ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  رايــد ن  محــةنظــص ي ــب  ررايــد  

 محةنظص ل لب  ررايد ن  محةنظص الي قكص. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةمد 2  439رن  المةميي  ُشفذإ   ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ ــةشكص مم كص لشنـــ ة اإلشنـــ
 ييًة. 4 054,58مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  12تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

فلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع دي 
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01ل لب ن  النةمص د اكج التيدف ن  

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب.

 يي ييا ث ليير شةع.رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر  

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134ةشاة اإلجمةل  ب ص ذذائكص و غ ر  440نف  شيوحة   محةنظص الف ص  ُرةمت  

ــةشكص  2  440رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 056,715مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  13تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017ةع/مةيي ني 4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

 رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص 
  ــــةشتاــــةكــــةإ شظــــةإ ر   ليير اليــــةع مز ر يي يــــة ثلز إليير شــــةع  رايــــد ن  محــــةنظــــص ي ــــب  رآ ف

 ن  محةنظص ل لب.

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة 
 هةفة اليجئلز ثيث مم كةإ لشنةشكص.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  يبةعة دغلفة  محةنظص الحنمص  ُرةالمت  

 يز. 1,2125ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  الحنليكص  محةنظص  يف الزرع  ُرةالمت  

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440ن  الذيةوكص  محةنظص القيك فة  ُرةمت ر  

ــةشكص  2  443رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 061,274مص المن ال 
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 يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن  
 (2020تموز/يوخيه  14تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــ   ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــ رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

ص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربك 
  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص الي قكص.

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

ل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  ي 
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  يفر  محةنظص ي ب  ُرةمت  

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440رن  التفراةوص  محةنظص الف ص  ُرةمت  

ــةشكص  2  445رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 065,5424مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  15تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

ب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفككة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص  رفميجـ  
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ــص ييا ث ليير ـشةع  اثـية  ن  محـةنظـص يـ ب  رثيثـص ـ ةشتاـةكـةإ شظـةإ  ر   ليير الـيةع مز ر يي  منــــــــــــ

 محةنظص ل لب. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

فكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ م 
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440نف  عيكص الني اا  محةنظص الحنمص  ُرةالمت  

ــةشكص  2  446رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 067,6764مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  16تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا مية 
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
راثيــة      ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  رايــد ن  محــةنظــص ي ــب

 محةنظص ل لب. ن 

 ك  مز ر يي ييا ث ليير شةع.رلم يب غ الممتب التمثل   التف  

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل  ب ص  440نف  هكشص  محةنظص الف ص  ُرةمت  

 يز. 1,213ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  لفتةية  محةنظص يمص  ُرةالمت  

ــةشكص  2  448رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 071,0229مص المن ال 
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اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة إالالمية من وزارة    
 (2020تموز/يوخيه  17تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص   الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

مثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص رنو غ الممتب الت 
 ـةشتاـةكـةإ شظـةإ ر   ليير اليـةع مز ر يي مشــــــــــــــفة ييا ث ليير شـةع  اثيـة  ن  محـةنظـص ي ـب  رنعفلـص 

 محةنظص ل لب  رنعفلص ن  محةنظص الي قكص. ن 

 إليير اليةع ن  محةنظص الي قكص. رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 1,2125ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250نف  ال ةوكص  محةنظص  يف الزرع  ُرةالمت  

 يز. 1,2125ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  يف ديلز  محةنظص ي ب  ُرةمت  

ــةشكص  2  450رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 073,4479مص المن ال 
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إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق نشارة    
 (2020تموز/يوخيه  18تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التيدف ن   الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020س آ اع/مةع  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رلم يب غ الممتب التمثل   الفربـــــ  ن  ال ةيص الفربـــــكص التفككص المشـــــتفكص الت  دنـــــتلفض المنـــــةئ    
 المتل قص  ةشتاةكةإ شظةإ ر   ليير اليةع مز ر يي ييا ث ليير شةع.

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 اخجمهورية اخعربية اخسورية تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا  

 يل النــةمةإ األعفع راللشــفوز المة ــكص  لم ييفذ مفكز المبــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدــد   
 هةفة اليجئلز ني مم كص لشنةشكص.

ــةشكص  2  450رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ًة.يي 4 073,4479مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  19تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التي  دف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020اع/مةعس آ  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
ــص ييا ث ليير ـشةع  اثـية  ن  محـةنظـص ل ـلب  رثيثـص  ـ ةشتاـةكـةإ شظـةإ ر   ليير الـيةع مز ر يي  منــــــــــــ

 محةنظص الي قكص. ن 

 ر يي ييا ث ليير شةع.رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز  

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 2,134و غ رةشاة اإلجمةل   ب ص ذذائكص 440نف  جب  الفةعة  محةنظص الف ص  ُرةمت  

ــةشكص  2  451رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 075,58مص المن ال 

 

  



 S/2020/742 

 

32/35 20-10785 

 

نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  20تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

قص رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل  
 ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي نعفلــص ييا ث ليير شــةع  اثيــة  ن  محــةنظــص ي ــب  راثيــة   

 محةنظص ل لب. ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

شـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  يل النـــــةمةإ األعفع رالل 
 هةفة اليجئلز مم كص لشنةشكص رايدة.

 يز. 1,2125ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250نف   ففة  محةنظص النيوداا  ُرةمت  

ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ  2  451رن  المةميي  ُشفذإ   ــةشكص مم كص لشنـــ ــةمدة اإلشنـــ المنـــ
 ييًة. 4 075,58مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  21تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن   
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01يدف ن  ل لب ن  النةمص د اكج الت

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
 ـةشتاـةكـةإ شظـةإ ر   ليير اليـةع مز ر يي بــــــــــــــتـص ييا ث ليير شـةع  نعفلـص ن  محـةنظـص ل لـب  راثيـة   

 محةنظص الي قكص. ن 

 رنو غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ية ث رايد إليير اليةع ن  محةنظص ل لب. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 .هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز

 يز.  2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل    440نف  د  ب كح شف    محةنظص الحنمص  ُرةالمت  

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440رن  ييوةص ييرة  محةنظص ي ب  ُرةمت  

ــةشكص  2  454رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 081,0624مص من ال ال
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  23تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

مذكفة لششــةا ميةي   ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ   
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا    د اكج التيدف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020آ اع/مةعس  6مز ييإ  00:01ن  النةمص  د اكج التيدف ن  ل لب

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
 ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي بــــــــــــــتــص ييا ث ليير شــةع  رايــد ن  محــةنظــص ي ــب  رنعفلــص 

 لي قكص.محةنظص ل لب  ررايد ن  محةنظص ا ن 

 رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز ر يي ييا ث ليير شةع. 

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   440روص  محةنظص الحنمص  ُرةمت نف   ا 

 يز. 1,2125ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن  ملف س  محةنظص يمةة  ُرةالمت  

ــةشكص  2  457رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ًة.يي 4 086,5429مص المن ال 
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نشارة إالالمية من وزارة اخدفر  في اتتحرد اخروساي أشاحا ةرخة تن يذ مذ رة إنشارا منر ق   
 (2020تموز/يوخيه  24تخفيف اختوتر )

 
 اختقيُّد بنظرم وقف إ الق اخنرر  

ابــتمفإ ننف ص الفدــد ن  عدــد التقلد ويظةإ ر   ليير اليةع ن  ليةع ديفلذ مذكفة لششــةا ميةي    
ــيعوص  الت  ر اللاة اادحة  الفربــــــ  رجمايعوص دفككة رجمايعوص ليفا   د اكج التي  دف ن  الةمايعوص اللففكص النــــ

 .2017نيةع/مةيي  4اإلبيمكص ن  

رفميجب ادـفةر ولز اادحـة  الفربــــــــــــــ  ردفكـكة      شظةإ لي   ليير اليةع يلز اليفة  ن  مي قص   
 .2020اع/مةعس آ  6مز ييإ  00:01د اكج التيدف ن  ل لب ن  النةمص 

رنو غ الممتب التمثل   الفرب  ن  ال ةيص الفربكص التفككص المشتفكص الت  دنتلفض المنةئ  المتل قص  
 ــةشتاــةكــةإ شظــةإ ر   ليير اليــةع مز ر يي ثيثــص ييا ث ليير شــةع  اثيــة  ن  محــةنظــص ل لــب  ررايــد  

 محةنظص الي قكص. ن 

 ر يي ييا ث ليير شةع.رلم يب غ الممتب التمثل   التفك  مز  

 
 تقديم اخمسرالدات اإلنسرنية إخى سكرا اخجمهورية اخعربية اخسورية  

 يل النـــــةمةإ األعفع راللشـــــفوز المة ـــــكص  شفذ مفكز المبـــــةلحص ولز األيفاف المتيةةمص رعدـــــد  
 هةفة اليجئلز مم لتلز لشنةشلتلز.

 يز. 2,134اة اإلجمةل  ب ص ذذائكص و غ رةش 440نف  كبص عب  محةنظص ي ب  ُرةمت  

 يز. 1,212ب ص ذذائكص و غ رةشاة اإلجمةل   250رن   ة  ييمة   محةنظص ي ب  ُرةمت  

ــةشكص  2  459رن  المةميي  ُشفذإ   ــةمدة اإلشنـــ ــةشكص. رف غ الية  اإلجمةل  لشـــــحيةإ المنـــ مم كص لشنـــ
 ييًة. 4 089,889مص المن ال 

 


