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انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش

ا���ـ�  

    

  :20ا��دة * 

•         � ����� إ� ا���و��� ا���إن ا���� إ���� &%د$� � #�"ّ!أ 
    ��� (), وا+* ���. #��%ف إّ� 

$�(: #;3$) ا���� ��: ا�89�ء &62 و�5%ط 31ا&�2 1"0/           •
�"�ن أم        �����2 �09 ذ, وآ) #;3$) �3اء �اBدارة ا@ّ?�� ا

        ً�DEFإ G��*ل � $�2%ن ��JK ا�3ا&�2 $���% ��EًF و� 3�I1ل .



: 21ا��دة •

�M إ� ا���و��� أن $��0, ���ً� وا+*ًا �09          ���09 آ) 1 389
  �9*$ G01�)���ب   "ا�D) 1;ّ%رًا ��Bا ��� "  �&�PB�� G�09و

إ� ذ, أن $��0, 9*دًا 1: ا���� و&2ً� 2�9*ة اQ�D�د$�           
$;ّ*ده� �S�م ا���و��� و#%ا��& �9� �5�F�ت ا�89�ء و21*ار      

     ���1 () ���1ّU# ����&W و�V%ه� ا�.ا@*1�ت وا

.#;%ر هJK ا���� &� ا��) وا?%ق ا�� $;ّ*ده� �S�م ا���و���      

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:  22ا��دة *  
       M��)�ا%أ���ل ا����� ��0�و��� ه3 1"�3ع �D�� ا���� ا

9�* #]��/ ا���و���، وا%أ���ل              :���U���� �Dِ :1) ا
      �& ��� M��)�ا��!ا$* ه3 1� �G]0 1"�3ع �D�� ا���� ا

.ا���و���  

: 23ا��دة * 
     ��$;ّ*د �S�م ا���و��� 21*ار ا!$�دة &� ا%أ���ل ا����� ا
    _$%F :9 1%ة أو 9ّ*ة 1%ات �اره%Dدارة إB0/ ا"� :)�$

.3�Dل أ89�ء `*د أو &%ض اE�1ك أ��� `*$*ة �09 ا�89�ء       
�S�م &dن أ$� ز$�دة  وإذا 1� �e]0 ا!$�دة ا�2*ار ا�;ّ*د &� ا

 ��13��. `*$*ة #��0!م D%ارًا 1: ا"���� ا
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��1��@��ت ا��;�� وا���� ا�ا
: 24ا��دة 

�� 3P �09ء       ���� ا�$;ّ*د �S�م ا���و��� �*ا$� و���$� ا
.�5�F�ت ا���و��� و+�`�#��  

: 25ا��دة 
�Q%م    ���ت ا���و��� �0�م ا���09 1"0/ اBدارة أن $�* +

1�G و1:        ���09 �ً�Dّ31 ��13��و$�%�P� �09 ا"���� ا
      h$ر�1: # %�iأ �jEj �ه�QDت، &� �0�1 أ����;1%ا`W ا

��، �09 أ�G $"3ز #�*$* هJK ا���i �0%ًا        ���� ا�إ����ء ا
. وا+*ًا &� ا;��ت اPB?%ار$� ��* 31ا&�2 إدارة ا���ون 
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: 26ا��دة •

     ،�2�����ت ا�5�ر إ��� &� ا��دة ا��;$"M أن #��Sّ و#�* ا
��l% ا�+3ال         �و&2ً� ���0��ت إدارة ا���ون وأن #%&_ 

         %$%2���� و���� ا����!ا��� 9�3D31 �1&� &� ���$� ا
��ت   ��;.#ً�Dّ31 �0�QI� ���09� �Dِ :1) 1%ا`W ا

        (�D دارةB1"0/ ا M�)1 ��#�2&%1 W1 ت����;و$"M أن #3دع ا
    ��13��59%ة أ$�م �09 ا�D) 1: 931* إ`���ع ا"���� ا

() 389 راMV اEFBع ��09�          ��ّ���.

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



m�nاQI) ا
�"Eت &� ا���و���   ا

:  27ا��دة •

              ,Kوآ ����ات 1;*����09 آ) #��و��� أن #��, �"Eت و1
�"Eت ;1�P% إ`���9�ت ا"����ت ا��E"�) ��13ت إدار$�  

��Dا%��� ا"وإ+Q���l، #;ّ*د أ�3ا�9�       ) و1"0/ اBدارة و
�2%ار $Q*ر 9: إدارة ا���ون        ��#�1;�$3 �Sّ�. و#

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:  28ا��دة 

    �;0Q1 �#�@� �2����"Eت ا�5�ر إ��� &� ا��دة ا#@�� ا
          ��ا���ون و$��09 %iّU� �0�Dِ :1� �D) ا�����

•          ��n;� M`3ا�3$� وا�3اW�P ا�.9*د و�3ع اB`���9�ت ا
. آ���I إدارة اB`���9�ت•

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



  :23ا��دة 

��دة   �� e#�ر$h    " 125"1: ا�%�3م ا��i%ا�9 ر�D  " اn����   "آ�� #�ّ*
16/9/1983 .    JK@�# ار%D أي K�I�# vDت و�و�����0 �1��0�*$%$� ا

     $*��� ا�%ا��D، #%ى &�G ا"%$�  ا"���� ا����13 أو 1"0/ اBدارة أو 
�S�م ا"���� أو �1       �دىء   ا���1 ا�Kآ3رة 1@��I �+(�م هKا ا2��3ن أو 

 �.ا���ون أو أي D��3ن 3D :1 %xyا��: ا*و

�K�I أي D%ار #�@JK ا"���� ا����13 أو 1"     # vDأو ���z��0 ا :)�$ /0
 I�� ا�%ا��D، #%ى &�G ا�*$%$� ا���1 ا�Kآ3رة 1@�"�  اBدارة أو 
      3��D ون أو أي����S�م ا"���� أو �1�دىء ان �+(�م هKا ا2��3ن أو 

 ��D K�I%اره� أن #��%ض       . 3D :1 %xyا��: ا*و# eIDأو ���z��0 ا :)�$
 �.�09 هKا اB`%اء أ1�م 3i /0"1رى ا*و

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



0"����ت ا���و���        ����اU5ون ا

: 24ا��دة * 
    2�0!$�دة وا (��D 31;ّ*د وه %�V و������Q�ن،    9*د ا���� &� ا"���� ا

    ���"0 �0xا*�S�م ا�e � $��ّ*ل و$;ّ*د &� ا�j 3�& ���. �أ1� j�: ا

����� و� $!$* 09    ���� ا3ا+* 9: %59 �%ات � �z1 � $"3ز أن j (2$�: ا
�%ة .  G�09 �1 د*ّ�5%اء أآn% 1: ��� وا+* $�(: أن $ 38�وإذا #2ّ*م ا

  �0xا*�S�م ا�} �09 ذ, ا$ ������ط وP: وeD 1;ّ*د +D�09 أ.

      _2ّ;�$ {@5��زل 9��� أو ��02� إّ� �1"0/ إن ا���� إ���� و� $"3ز ا
 G�& �$38�.اBدارة i %&ّ3# :1%وط ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



ا��دة *   25
    ��� M��)�.� $"3ز 38�0 ا3ا+* أن $��0, أآx :1 %n�/ 9*د ا���� ا

1ـ: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31  " 6"&2%ة 81�&� ��M`3 ا��دة "
    �D3م ر�%��� K�I��" 29/6/1972#�ر$h   " 3508"ا

     ��&E�xو��� �09 ا����� 1: ذ, اB#;�دات اn��.و#

: 26ا��دة * 
      M��)�0"���� ا���و��� �D :1�� ا���� ا ����v ا%أ���ل اّ[�$ :1 ���

. ا�89�ء

:  27ا��دة 
��M`3 ا��دة   e�]�K�I    "  7"أ�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا

  �D3م ر�%���"3508 "  h$ر�29/6/72#.

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:  28ا��دة 
   �": إ+����F 9�دي  "أو " إ+����F إ`��ري  "2$ّ�� ا��ل ا��+B��F إ

����  : ا��+B��F اB`��ري * .ه3 1� �vQ� G���D e]0 رأ���ل ا"���� ا
���$� 1: #(3$: ا��+B��F         : ا��+B��F ا��دي * ��* ا G�$3)��ه3 1� $�*أ 

. اB`��ري

: 29ا��دة * 
9�G &� ا��دة      J3ّ����PB�&� إ� ا��+B��F ا��دي ا"0"����   " 28 :)�$

       ����"9�* إD%ار�Dِ :1 J) ا {Qّ@$ �l��nدي ا���9 �F���+3$: إ)#
 ��� $"3ز ا�����ل ا��+B��F اB`��ري إّ�     . ا����13 �9��ل �1ّ�

  ��13����D M`3%ار $�@K &� ا"���� ا .  %�V دي��أ1� ا��+B��F ا
��"0/ اBدارة     �ًF3�1 G���l &�(3ن و`G ا�����n��Bا.

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



0"���� ا���و��� أن #�} &� �S��1� ا*ا�0x �09    :   30ا��دة • _;$
�ً�D31 �ً��رأ� G�وهKا ا%أ���ل $���%   . `�W أو +"! ر�� دوري 5#ّ() 

     �89||89�ء �09 ا"���� وه3 $"�� و$;ّ*د & G�l*ة وُ$��د  �ً�ء د$
��دة  . "+�M 1� ه3 وارد &� �S�م ا���و���  ��1:  " 8"&2%ة 81�&� 

     �D3م ر�%��� K�I��" 3508"51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا
  h$ر�ت     “ 29/6/72#�اآ%�iو��� �09 &%ض ا���$"3ز أن $�} �S�م ا

�*$*ه�   # ��Iء وآ���09 ا�89.

: 31ا��دة * 
��دة   �� e�%�3م    " 9"آ�� #�ّ*�� WP31 3عP3�1: 51%وع ا2��3ن ا

 �D3508"ر "  h$ر�. 29/6/72#   �1 ����l% ا���و��� &� �x e��� إذا
�3Qص G�09 &� ا2I%ة    �1: " 1"9"!ًا &� ا��+B��F اB`��ري ا

أو &� رأ���ل ا"���� ا�*&3ع &E $"3ز #3ز$W أ$� 39اl*   " 28"ا��دة 
  !"��� إّ� ��* �* هKا ا���3ات ا�.أو &3اl* &� ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



38�0 إّ� ��* أن $�ّ*د �D�� أ���G   :  32ا��دة• *lأو 39ا *l3ا& W&*#ُ �
�*$*ًا ��      . آ��01# G���; �93&*1 %����ُ& 38�  أ1� ا�ر��ح ا��l*ة �Kا ا

 G�أ�� :�j :1 �2�# .

��دة  :  33ا��دة * �� e1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع    " 10" آ�� #�ّ*
   �D3م ر�%��� K�I�� اI��l اQ�&� 29/6/72#�ر$WP31"3508 " h ا

�2I�ت ا���1ّ واE���Bآ      �!$) ا# *���3ي �.�ته3 1� ��2 1: اB$%اد ا
   ���+�. �Fآ) 1� $��� & :1��l 1: `ّ%اء ا����V W1 (1% ا�89�ء $%ّ+) 

    �0�1 �F���+�&�   %  KxU$25 1: اI��l اQ�&� ا���D، و$%ّ+) 
�Uو��، و  ��Uو��      %  50ا���و���ت ا�;*ودة ا�&� ا���و���ت ذات ا
:�V% ا�;*ودة و$3ّزع ا���D آ�� �0$   

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



     i و������|89�ء &�l*ة 9: أ����� ���*ل $;ّ*د &� �S�م ا W&*# ط أ ـ%
�0�v�0 ا���و��       ��F3أن � $!$* 9: ا��*ل ا�;ّ*د 1: اB#;�د ا

   :9 �93&*�. 1: اI��l  %  25وأن � $�"�وز 1"�3ع �D�� اI�l*ة ا

  :9 *$!$ � �1 {Qّ@$ ل 9�%ا��� أو    %  5ب ـ�9�� �l�I1: ��&� ا
   (�9 �2?�1 �& ��13��إ`�����9 أو 2j�&�� #2ّ%ره� ا"���� ا

.ا���و���  

 $3ّزع ���D اI��l �09 ا�89�ء �09 أ��س #��1) آ) 1��� W1    -ج
، أ1� &� ا���و���ت ا�� #(3ن      "ا��l* "ا"���� وُ$?G�09 _0 ا��  

    (+ّ%# (��E& v�0 #3ّزع 39اl* �09 ا�89�ء �اV%ا�P� ا
 �F���+�.

�3ات       -د� /�x 1%ور *�� *l3اI��l* وا�� ���?��� 38��62 +_ ا$ 
 ���E9إ h$ر��09 # . انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



�� &� ا"���� ا���و���    ���Uو�� ا�ا
: 34ا��دة * 

��دة  �� e�K�I   " 11"آ�� #�ّ*�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا
  �D3م ر�%���"3508  "  h$ر�29/6/72#.   ����"#(3ن 1�Uو�� أ89�ء ا

$���% ا�89�ء &� ا"���� ا���و���        .ا���و��� إ1� �V% 1;*ودة أو 1;*ودة    
�� و9:   ��1�Uو�: 9: 31`��ت ا"���� ا ���Uو��V% ا�;*ودة ا

�(�&) وا�8�1: دون #;*$*    ��.أ9���� ا�"�ر$� �Q@iً� و

��� أو ا����   �Uو�� ا�;*ودة &1d� أن #(3ن 1;*ودة ��2�� ا� ا��  أ1� ا
���� $;ّ*دS� J�م          + ���2"���� أو �!$�دة 9: هJK ا�� 38�$�0(�� ا

����".ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:  35ا��دة 
1�Uو�� أ89��l� و`M ��09� إ`%اء ذ, و&2�ً      ($*�# ����" إذا i�ءت ا

.1: هKا ا2��3ن "  13"و " 12"�+(�م إ+*ى ا��د#�:   

:36ا��دة * 
�"��0� � $���% �2) 01(�� ا���� D����3ً� إ� ��* 31ا&�2 1"0/ اBدارة و      #

   %�� $"3ز . &� �") ا���� &� ا"���� ا���و��� �3ا�?� أ�1: ا
       *��[�%J 1?20ً� إ�  G�2) 01(�� أ�����0�و��� أن $ :$*�إ`%اء 38�0 ا

  ����".#��IQ دW1 G�3$ ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:  37ا��دة  
��دة  �� e�K�I      " 12"آ�� #�ّ*�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا

  �D3م ر�%���"3508 "  h$ر�29/6/72#.
    QI��� أم �2��B��) إذا &2* أ+* ا�89�ء G�$389 &� ا���و��� �3اء 

  ����"3&�ة ُ#��د G أو 3ر�D G�j�� أ���3P �& Gء رأ���ل ا��أم 
��0�و�    Mّ̀ 3�$ �1 ��+ *���� ا"�ر$� و���� ا���  ا�3`3د &� �x�م ا

�G�1K 1: 3�1`��ت . �0��و� $"3ز �]ي +�ل 1: ا�+3ال أن $!$* هKا ا
38�.�D :9�� ا���� ا�*&�Dِ :1 �93) ا

*&�D W�� ا����     :�����0�و��� �0�1 �.
       h$ر�3ات �09 #�� /�x �81 *����2�� ا����  ���?��� _;�62 ا$

 �$38�. &2*ان ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:38ا��دة * 
       �&3�����2) أو ا�3QIل وور��j�� وور�j ا�38 ا�$��2 ا�38 ا

�*ة ����: 1: #�ر$h ا���2�� أو اQI) أو      %�]1�Uو�: #"�J ا
     , ا3&�ة، W��` :9 ا���E1ت ا�� أ�%��1� ا"���� ا���و��� +�� ذ

    �0xا*�S�م ا�Uو��ت ا�;ّ*دة &� ا�.ا��ر$h وP�: ا
    2��0[�% �09 ا�89�ء ����0(�ت ا"���� ا ��`3���1K0 ا �DE9 � �3

 �32��.أو �V% ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



+32ق ا"���� ا���و��� وUiو��� ا�"�ر$�       

: 39ا��دة * 
��دة   �� e�K�I    " 13"آ�� #�ّ*�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا

  �D3م ر�%���"3508 "  h$ر�29/6/72#.
        �$%5��5�F�ت ا$�(: أن $���ول 9�) ا���و���ت v0�@1 ا���د$: وا

       ��S��0Q;� أ89��l�، إ1� �09 #���) و# (��و#(3ن أه*ا&�� ا
1��ر�� أ9���� و�5�F�#�� �09 إE�xف أ�3ا�9�، وإ1� #3&�% و#]�1:    

 hأو #;��: �1  ...  ��93� �;$�W0� :1 G�3` وx*1�ت وو��l) و31اد ا
��"��3� و2$ّ*��31      $ ���W0 وا@*1�ت وا�3اد ا�� #2ّ*م �� أو ا�  ا
        G0$3;# أو G��P3# `�� أو�إ�� v$%Q#3$_ و����0(�: وإ1� #�0

  �9��` ()5� G���Q#و.

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:40ا��دة 
$3_ 1��3`�ت       �# ����l%  $"M �09 ا"���� ا���و��� ا�� 1: أ9���� ا

أ89��l� أن #���W1 *D ا�89�ء إ1� ��S� �& {� M`3��1� ا*ا�0x أو       
        G��@3Qص #�3$_ إ���`�� أو أي `!ء 1 ���1 %i����3ي ا����D* ا�� .

�S�م ا*ا�0x أو &� ا�2* ا8����ت أو ا[%ا1�ت �K�I   �09 أن #;ّ*د &� ا�
 *D���.هKا ا

:41ا��دة * 
��دة  �� e�K�I   " 14"آ�� #�ّ*�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا

 �D3م ر�%���"3508 "  h$ر�3ل     .29/6/72#�D و������$"3ز 0"����ت ا
��9*ات وا3داWl 1: ا�89�ء و�V% ا�89�ء    �$;ّ*د   .ا�3�$� وا���ت وا

   & v�0��0 ��ّ�@�0�v�0 ا���و�� ا5%وط ا���1 وا ��F3�  اB#;�د ا
, أ�3ل 9��0�ت اDB%اض وا�DB%اض     Kو�� وآ���.ا2?�ع ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:42ا��دة * 
��دة   �� e#�ر$h  " 58"1: ا�%�3م ا�iB%ا�9 ر�D  " ا�و�  "آ�� #�ّ*

��ت     . 21/6/77�U�0"����ت ا���و��� وإ#;�دا#�� ا�DB%اض 1: ا _;$
       1 ($3�� ,�0�v�0 ا���و�� وذ ��F3�� وا�Q%&�� واB#;�د ا��5�ر$���  ا

  *21 �09 ��13��ار أو DB%اض أ89��l� i%ط ا;3Qل �09 31ا&�2 ا"���� ا
و$;_ 0"����ت ا���و��� وإ#;�دا#�� اE�1ك      .ا2%وض وi%و�F� و�D�� اI�l*ة

� 1: ا�   �;�5�F�#�� و#���I* &� هJK ا��ت ا�"�ر$� اEز�1 �U�+(�م  ا
      ���3Qص 9���ت ا�"�ر$� وا�Iّ%غ 9��� وره��� ا�U����W ا �20���� &� ا

 �Dا�9 ر%�iB3م ا�%�.11/7/1967#�ر$h   " 11" ا

       ("���ت ا�"�ر$� ا��l*ة ��0�و���ت أو إ#;�دا#�� &� ا�U�ا@�ص #�") ا
�3Qص G�09 &� ا��دة   �1: ا�%�3م ا�iB%ا�9 ا�Kآ3ر و� #�ّ")   " 4"ا

  ���") ا���و�� ا�"��0� &� ا# �Dر ��") ا�"�ري �) ُ$5�ر إ�3ك &� ا
��0�و���ت    �1��*ى ا�*$%$� ا.

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:43ا��دة 
��M`3 ا��دة   e�]1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31   " 15"أ

    �D3م ر�%��� K�I��. 29/6/72#�ر$h   " 3508"ا

:44ا��دة * 
��دة   �� e�K�I    " 16"آ�� #�ّ*�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا

  �D3م ر�%���"3508 "  h$ر�29/6/72#.
�� �09 ا[�% أم 9         ���0 #���% د$3ن ا"����ت ا���و��� وإ#;�دا#�� ا

.ا�89�ء وا�����01: د$�3ً� 1���زة    

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



�ـ���ا�%ا�Dـ� ا

:45ا��دة * 
   D�09 ا� �����ت ا"���� ا���و��� 1%ة وا+*ة &� ا��+ _D*# أن M"$ (

��ت #3ا&_ G�09 إدارة ا���ون ��+ W`1%ا (�Dِ :1 .  _;و�Kا ا�%`W ا
��#�� و`%د      ��&� &;} د&�#% ا"���� ا���و��� و�"E#�� وأوراق +

1��3د9�#��  .    W��` WPو��� و����Uو�: &� ا�وW��` �09 ا
  G&%Q# e;# ��30?�.ا��130�ت ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:46ا��دة * 
��دة  �� e�K�I      " 17"آ�� #�ّ*�1: 51%وع ا2��3ن ا�3P3ع WP31 ا

  �D3م ر�%���"3508 "  h$ر�29/6/72#.
��ت &� `��W ا�+3ال #2�ر$%ه� إ� إدارة ا���ون          ��;$2*م 1%ا`�3 ا

�*�2�D� وإ+���� إ� 1"0/ إدارة ا���و��� اKي $"G�09 M إدرا`��        �& 
إذا #�ّ�: Bدارة ا���ون �D*# :1_    . `*ول أ9��ل ا"���� ا����13 ا��د$�  

��ت 1@�I�ت �+(�م هKا ا2��3ن أو أ9��ً� #�*      ��;د   #2�ر$% 1%ا`�� ا
��: &���0� أن #*9   lا*� ا"���� أو ا�Q1 أو ����� ا�89�ء ا�Q1 3
   ���� ا�%ا��D أو ا"���� ا��B ��13#@�ذ ا�*ا"% 1"0/ اBدارة أو 

   ������.ا2�����3 ا

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:47ا��دة •

      ��"I;} أ9��ل 1"0/ اBدارة و :��Dون 1%ا�����*ب إدارة ا#
�S�م     20��3ن وا ���2��?1 :1 e�ّn�ا�%ا��D وا"���� ا����13 وا

 ��13����ت   . ا*ا�0x و2%ارات ا"���� ا��;��EFBع �09 ا _;و�� ا
      � ���I# �& e$*��_ وا*&�#% و#*�2�D� وا�e�ّn 1: أن ا�S+E�ت ا�� أ�

و�09 ا��I�3: #2*$� #2%$% دB ��5��I# :9 _�Dدارة ا���ون       . KI� *Dت
.B#@�ذ اB`%اءات ا8%ور$�  

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش

W1 #;��ت &%$_ 9��ل ا;2) ا��*ا��  

���% ا$3ب   ـ 

 F�رق $���:   -

   ��ـ داوود #%+�


