
 انُظبو انخبص الستخذاو االجزاء فً انًذٌزٌت انعبيت نهطٍزاٌ انًذًَ

 01عذد انًٕاد9 

 

 20/01/0885تبرٌخ 9  8586رقى  تعزٌف انُض9 يزسٕو

 

 013-012انظفحت9  | 18/10/0886تبرٌخ انُشز9  | 1عذد انجزٌذة انزسًٍت9 

 

 

 

 فٓزس انقبٌَٕ

 ( 01-0انًٕاد( 

 ،ٕٓرٌتاٌ رئٍس انجً

 ،بُبء عهى انذستٕر

 تبرٌخ 001بُبء عهى انًزسٕو االشتزاعً رقى 

 ,َظبو انًٕظفٍٍ( ٔتعذٌالتّ) 12/06/1959

 11/13/0882تبرٌخ  103بُبء عهى انقبٌَٕ رقى 

 ،انًتعهق ببحذاث ٔسارة انُقم

 12/00/0883تبرٌخ  4772بُبء عهى انًزسٕو رقى 

 ًبال سٍ ،انُظبو انعبو نالجزاء( ٔتعذٌالتّ)

 ،انًبدة انسبدست ٔانثالثٍٍ يُّ

 ،بُبء عهى اقتزاح ٔسٌز انُقم

 ٔبعذ يٕافقت ٍْئت يجهس انخذيت انًذٍَت

 ،01/01/0885تبرٌخ  0181بقزارْب رقى 

 ٔبعذ يٕافقت يجهس انٕسراء فً جهستّ انًُعقذة

 :ٌزسى يب ٌأتً، 00/01/0885بتبرٌخ 

 المواد

 1 انًبدة

http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=173321#Section_175560
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=173321
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تبرٌخ  001ٔيب ٌهٍٓب يٍ انًزسٕو االشتزاعً رقى  81ببالضبفت انى االحكبو انٕاردة فً انًٕاد 

تطبق فً استخذاو  2/00/83تبرٌخ  4772انًتعهقت ببالجزاء ٔانى احكبو انًزسٕو رقى  01/5/0848

 االجزاء فً انًذٌزٌت انعبيت نهطٍزاٌ انًذًَ االحكبو انتبنٍت

 2 انًبدة

 0حذدث تسًٍت االجزاء ٔاعذادْى ٔاجٕرْى فً انًذٌزٌت انعبيت نهطٍزاٌ انًذًَ ٔفقب نهجذٔل رقى 

 انًهحق بٓذا انًزسٕو

 3 انًبدة

 انًهحق بٓذا انًزسٕو 1حذدث شزٔط االستخذاو انخبطت ٔفقب نهجذٔل رقى 

 4 انًبدة

عبيت نهطٍزاٌ انًذًَ ٔفقب نًب ْٕ يبٍٍ فً انجذٔل رقى طُف االجزاء انعبيهٌٕ حبنٍب فً انًذٌزٌت ان

 انًهحق بٓذا انًزسٕو 2

 5 انًبدة

( انًهحق بٓذا انًزسٕو تسًٍبث تظفٍت ٔتهغى حكًب ببَتٓبء 3تعتبز انتسًٍبث انٕاردة فً انجذٔل رقى)

 خذيت شبغهٍٓب الي سبب كبٌ ٔبذٌٔ حبجت الستظذار اي َض

 6 انًبدة

 الجزاء ببعًبل اضبفٍت ٔنٍهٍت عُذ االقتضبء بقزار يٍ انًذٌز انعبو نهطٍزاٌ انًذًٌَكهف ا

 7 انًبدة

ٌعطى االجزاء انذٌٍ ٌكهفٌٕ ببنعًم نٍال نتبيٍٍ دٔاو عهى يذار انسبعت تعٌٕضب عٍ سبعبث انعًم 

 انهٍهً ٌحذد يقذارِ ببجزِ سبعت َٔظف عٍ كم سبعت عًم نٍهً

 8 انًبدة

 عطى االجبساث عهى إَاعٓب نالجزاء بقزار يٍ انًذٌز انعبو نهطٍزاٌ انًذًَت



 9 انًبدة

ٌهغى َظبو االجزاء انسببق انًعًٕل بّ فً انًذٌزٌت انعبيت نهطٍزاٌ انًذًَ ٔانظبدر ببنًزسٕو رقى 

 01/1/0850تبرٌخ  5001

 10 انًبدة

 ٌُشز ْذا انًزسٕو ٌٔعًم بّ فٕر َشزِ

 

 

 0885كبٌَٕ االٔل  20بعبذا فً 

 االيضبء9 انٍبس انٓزأي

 طذر عٍ رئٍس انجًٕٓرٌت

 رئٍس يجهس انٕسراء

 االيضبء9 رفٍق انحزٌزي

 ٔسٌز انًبنٍت

 االيضبء9 رفٍق انحزٌزي

 ٔسٌز انُقم

 االيضبء9 عًز يسقبٔي

 


