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:  ����� ا
�����ت ا
	��و���-١

د و  ����� ����� ��
و��� آ� ����� ����� �� أ��
ص و��
 رأ��
ل ��� ���و  
  "�� 
��#
�%ن و�&%ن �

م ه(ا ا�'&,  

�� #&%ن ه�.�
 ا��12 و�0�/ و.'ً, ��


دئ ا��   ��� 

 وذ�6 5�2
�� ��%ده4 و.'ًً�8

 ا:�9
د#ً
 وا����;

ون ا��
��أ58�.« 
>?# 
:#"��?@ �� ه(ا ا����#� �


م ا -B� �#��� C#�D �8 EF
'�
 ��� ���ود #�&� ز#
د�E او ا��
�H���� ان رأ��
� ادارة ا���
ون و�"     �: �� E�?8 �'.%ا���2 ا� ��
� ا�H���� ا���: ��
�#�� E?�H .

-     �
B� @�
ول �9
�1 أ.�اده
 اّ  اذا K�� ���
 L?8 8&/ ان أ8�
ل ا�H���� ا���
و�

�;
.ذ�6 �
 �8ا 8�?�
ت ا��"?�� ا��<   #�&� ان ��4 ا  ��9?�� أ58

-    F
N 
2
���9�O ا���K%#� وه< ���� ا��ً P���� ����2
 #45  ان ا�H���� ا���
و 
ً
���
رة ����� ��
و�8.

انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



:  ����ع ا
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��
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ول 8�� ا���
وK��.»     ��?9�� �
ت و�&%ن اه�ا.�
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ر�� ا8�
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� و�%اد ا�]     ;

ت وو���Nو P?� �� E�%�
��# 
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 �%.�� و����� �

 و#'      ��%H�K# >%اد ا��< �'ّ�م ��4 او ا���ت وا�
�%��8 ا�"?P وا����
��%��  

     E��K9و� E?#%�� او E��U%� 4 او��
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 �P�K9 ا ��
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و
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:  ا���ء ا
�����ت ا
	��و���-3


 و�%ع 8�?�
 و��آ[ه
 L?8 ا  #'��ن ��^F �8 ���# ص
N 4�ا ����� �2
�4 أي �& 
@�� .OKـ����Hون ـ� ا�
� �O8 ��2ة أ��
ص L?8 ا :�، ��� ا�C�# E  دارة ا���

   � �
ت #&%ن ا��0�"%ن ��
 أ:��
و�� /���� L?8 C.رة ان �%ا��ب �
. � ه(ا ا���د ��


ت ا���
و��� 2�a�% :�ار #�9ر �8 ر;�/ ادارة ا���
ون ا�   ���Hا� �OK�  وزارة P��� >�

ت ا���
و��� ا�L ا دارة ا�����Hء ا�
O�ان ا����%م .(آ%رةا�[را�8 ��2 ان #'�م a?D ا


ت ا���
و���  ,ّ�د���Hء ا�
O�  @�Nت ا���
�?D 4#�'� ل%Fأ .
 ���

ء ا���
و��� ا��Oوط ا��O�: #aH ان 5�#�� a?D ا

-   B,X� P��� >'?�2 4�?�: �� ^%ض�ا� @�Oوا�4 ا� E���'� P�:ء و�%ا
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a?eا دارة �92د ا� .
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 �01 .-, ا�/ .-, ادارة ا
	��ون 2989/72 �& ا
��%�م ر"! 4ان ا
��دة 
: ا
;: 95-8 ا
	7%�6 4�5 ان ���4 ا
, ا�3اء �� �-2


ح ا�    -1«HK� ز��X��8 ا�

و���   ا���آ� �� �%.� ا��'%�
ت ا :�9
د#� وا �����
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:�O ا -2Kو� ���
و��?� >�

م ا �BKوع ا��O�� >ذ�%�Kر ا�
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&,
 a?eا� >�:%�. «

 E2 l�ا�����/، ا� a?D 4#�'� [#ر
5
ء L?8 ادارة ا���
ون XNل ���#� �� �'� و�K8 ا
�� ا��0�"%ن ا�L  ا���?� ا��(آ%رة دون ا��E2 l #���� ا�a?e �'�%ً  و�K8 ا��%ا.'� #�    
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انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش



��<�%7	
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و��� ����� �� ا�H���� ا���%���، �H?/ ا دارة و��     
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انيــوب اللبنـي الجنـــات فــاونيــن التعــروع تمكيــمش




��O8 �Kة �� 8��r-دnأن #&%ن :� أ�4 ا�   .

sا a?D E�#�'� [#ر

ب آ�
 #H%ز هـ أن #'�� H� E2?/ اsدارة XNل ��?� ��� �� �"��
   ���. أن #&%ن ا��O@ ا���K%ي 58ً%ا .< ا�H���� ا���
و
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� وا�J	%Qة، ا�@�
  إن أ%;�ب @4Jان ا
����K ه2 ا

 ���TآVب وا�O1
  WX ا
	��O: وا

    �:qا L?8 �K"د#� ��ة .< ا�
�< .<   . ��H�P ا�H���� ا���%��� ا��%�
9
ب ا�'Kو #�%.� ا�
   nع ا�
���sا 
58
ء ا���K"���، أ�q�9 �8د ا�
ع اqول 5�2%ر ���sا  �.%��. >�
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ء إ t� C�#   E�58
ء، 8?ً�
 أqا �� �n�� ,�5 أو ��2 E2 ب
9Kا�   �
�2 أو �%آ�K��

  ��#%K��ص ا�
��q4 وا�K� ء
"Kإ  ا� l#%9'�رات . ���ه4 �?�5%ر أو ا���ا� )���
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qآ�n#� ا�"K��� �Ft%ات. 
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        ������
:��XYZت ا
����� ا


ء أ58
ء �H?/ اsدارة     أ ـ  e8وإ ���2
ت وا���[ا
�2اءة   .�@ و�1��9 و�C#�9 ا��"

ع إ�X� Lوة �'
ر#� �H?/ اsدارة و ���s4 وذ�6 ��2 ا��
��KH ا���ا:��  ذ�� �8 أ8�

5
ء   �:sا �K8 ون
2
ت وإدارة ا���
. و��ا:�< ا��"

58
ء �8 أ����   -بt� 

ؤهe8إ aة ا�%ا��;
.4 �'�#� و���#� :��� و�"�� ا�^

58
ء -ج qا L?8 
.  ���#� :��� ا��
;�ات وآ�^�� �%ز#��


ل 8��ا���    -د�8q >.
� :��� ا�^
;v ا�9Fا��< ��9@ �� أ ��"K��8   ���#� ا�
 وإ���

r-    �:ا��ا� �KH� ء
58
ء ا��Xز��� وأ58qدارة واsا /?H� ء

ب أ58���� وا��l  إ
4�?9^2 .WXW �� ��0# ا�(ي ����Hادارة ا� /?H� ء
2
 :��اع ا�"�ي أ58 a��K# او �


م ا���
و  BK� 

ن او K� �WXW%ات و.'ً�K� ة��ء، �
���N�"� او ���� ا58.
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 K.ا �[Y[ &� �P
�ء آ�� ��Jم ا
����� ا
������ ��5	�Fب 
��1 ��ا";� �\

�4ة و<�� ��-6 ا<دارة �-]��� !I	�>[�ن �4ة و� .

.  x�2 وإ:�ار أو ���#� �2ا�w ا���� ا��'��� �� �H?/ اsدارة  -و 

. ��و#� ا�K'@ .< ا��أ��
ل ا�"��< -ز

. �'�#� و��و#� ا�[#
دة .< ا��أ��
ل ا�"��<  -ح 


ري وا��%ا.'� L?8 �&%#� ر�
�    -ط��sا >D
��,sل ا
� �0:��   �'�#� آ�^�� إ�����
  
#
F%%ل ا��و:.

 


ء ,'%ق 8    -يO�8?��
 ���#� ��وط ��اء وP�2 أ�%ال ا���
و��� ��� ا��K'%�� وإ ��K�.


در 8  -ق F �2ي :�ار 
Kً�D 

ت ا��'��� ��U��8اsت وا
.
Ky��s
2 l�ا�  /?H� �
.اsدارة


 وا��<   �  -ل ��

 ا�Nqى ا�%اردة .< ��ول أ8�#
� U��  ا�^9� .< ���P ا�'5N�

ت ا�H���� ا���%��� ��� ا��
د#�   �,XF .
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 ا��a��K �� ا�H���� ا���%��� ه% �%�z2 wدارة أ8�
ل ا���
و���     �H?/ اsدارة إن -
  XW �� ��0# ا�(ي ����Hادارة ا� /?H� ء
2
 :��اع ا�"�ي أ58 a��K#و  �"�N او �W

    ���
م ا���
وBK� 

ن او K� �WXW%ات و.'ً�K� ة��ء، �

ت . او ���� ا58�,X92 P���#و

: اه��


ن واsدارات وا��0�"
ت        -أ H?ء وا�
� ا���
و��� ا�
م ا��و�� وا�'5n�# �F
.ا��
�� وا��
    ?H� �U 
��.�2 ���/ اsدارة أو 8?ً�
 أن ا��8
وى ا��< �'5< �9?�� ا�H���� ا���
و
   4�z2 ��:ا��ا� �KH� 
أ�
 .  ا�H�����U أ,� أ58
;E �'�ره
 ا�H���� ا���%��� و�'���

 �H?/ اsدارة ��2 أ  ���'�. ���N( �%ا.'� ��KH  ا��8
وى ا��< �'
م L?8 أ58
ء ا���
و

.ا���ا:�� 


 أ�%ال    #��� ا��9
رف أو �0�"
ت ا�%دا;P وا��"?�� ا��< #aH أن �%دع .��
 .   -ب��
8?��
 و#�#� ,   
� P.�#و ���
 و#��د �Dق ا���
و��� و#'�v ا���
�} ا��
;�ة �?��
و��
2
"


ت و    &�Oات وا��K"ا� ���Bو� P�:%� �ا�����ات و#"�د   إ����
ل ا��
ل ا���%.� ��#E و#'�
 
�K� a�%��ا� .

� ا��1K وا���
ت وا����8
ت  -ج �'# .  
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� ا���
و��� ا�
م ���?� ا دارات ا��
�� وا��0�"
    -د�n��2 E"�;ض ر%^#   �F
ت ا��

ن H?آ4 وا�
.  وا�
م ���?� ا���

.  هـ #'�ض و#"�'�ض و#^�1 ا�8�
دات و#'�م آ^
 ت

58
ء  -و q4 ��2 ا��qل ا
'��.  #%ا.C و#�9ق L?8 إ

 ��� ا��K'%�� أو  #"�n�� و#�#� ���?&
ت ا���
و���، إ  أ�#   E�P�2 C, 6 ا����?&
ت -ز
8?��
 إ  L?8 E�%9, ��2 �%ا.'�   ��K�8 ء ,'%ق
O�ا�H����  إ��اء �'
#�5 أو إ

.  ا���%��� ا��"�'�  

.   #��� 2�%ا.'� ر;�"E ��#ً�ا �?��
و��� و#��د را��E  -ح 


ء s:��اح ا��;�/   -طK2 ���.   #��� و#�[ل و#��د روا�p%� a^< ا���
و


ب أ58
ء ��د -ي"��
ت إ�?D >. l�#   .

.   #a?e إ�L ا�H���� ا���%��� .9� أ,� أ58
;E   -ق 


د  -ل '��.   #�8% ا�H���� ا���%��� �|
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� و�'%م ا�H���� ا  :qا L?8 أ��� ��� �
ب   إن ��KH ا���ا:�� ��H�P ��ة آ���
2 ���%���
   ��� �?W
ة و #� ��KH� /?H ا���ا:�� ا���WXW �� �^�0 ا58
ء �&%ن ��ة و 4��# ��

.ا دارة
    ���

ل ا���8q
: و�'%م 2
. ا���
وناXDsع L?8 �'�رات �H?/ اsدارة وا�H���� ا���%��� و��?��
ت إدارة   أ ـ 

2
ت ا��
;�ة �?��
و��� ب ـ  
. اXDsع L?8 آ
.� ا�"XHت وا��"��Kات و ا��"
 

9� 58% أو أآ�n �� أ58
ء �H?/ ا�|دارة أو ��KH ا���ا:��   -ج . a?D   .


;�� -دKn��د 92%رة إ
'��. د8%ة �H?/ اsدارة �|

r-    ?H� ء

 L?8 ا��'%د ا��< ��4 ��2 ا���
و��� وأ,� أ58'ً�"� C#�9دارة، وإ   ا��sا /

�ً&, �D
.  #���� ا��'� 2

.%���   إ:
�� ا��8
وى L?8 أ58
ء �H?/ اsدارة و.ً'
 ��'�رات ا�H���� ا���  -و 
 


  -ز��
����H أ8� �8 
#%K� ً�ا#�'� �KH?ا� P5�  .


�2 ا��
ر��� .��%د ان ��KH ا���ا:�� ���0 ا��:
�2 ا��اH?� ��?N���� ا���
و���، ا�
 ا�    :�
 �#
Sا� r)�� ���:ب ��ا��K� >ون ا��
..   دارة ا���
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��;��K
ا�P.Qءات ا


��� وا�   �qر#� ا

ت ا���
و��� �� ا���%م ا��?�#� وا��'���Hا� L^��  a;م وا��5ا%��
. 17199 �� ا����%م ر:4  58ا���
��ة آ�
 ه< ���دة .< ا��
دة

  ���.   ��.P ر�%م �K8 ����/ ا�H���� ا���
و

٦-�I	�POو��� و���	
 NX ا
�����ت ا


ب ا��� ا��
�� �?�Oآ
ت   ��q P5�# 

ء L?8 إن ,� ا�H���� ا���
و��� و�9^���K2 4�#و 
    ���
: :�ار ا�H���� ا���%��� .< اq,%ال ا��

�K8 إ��
م ا���� ا�(ي أ�lyO �� أ�?E ـ 

ء ا���ة ا����دة ��
  ـ ����K8 إ

 إ��   ـ ��� �
ت #"����'8 
� إ��
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