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اوالً:

ثانياً:

ثالثاً:
رابعاً:

كتاااااا ةااااعادة ر اااايب ذجلااااب ال اااا اا الاااار 1326/14/23/3الماااا ر ، 2018/4/29
والمتضااااما ذ امجااااة ذجلااااب ال اااا اا الماااا ر علاااال ذشاااارو ااااان ال جاااا الاااادول ذتعاااادد
ال ةاااا س لسااا ة  ،2011كماااا عدُلاااس ذجلاااب انعياااا اةااات ادا ( ن اااا الماااادة  )54ذاااا ال اااا
الداخل .
كتاااااا ةااااعادة ر اااايب ذجلااااب ال اااا اا الاااار 1325/14/23/3الماااا ر ، 2018/4/29
والمتضاااما ذ امجاااة ذجلاااب ال ااا اا المااا ر علااال الجاااان الم ااا ر ااا  )74اااان ذعااادل
لجاااان الشاااركاس لسااا ة  ،2002كماااا عدُلاااس ذجلاااب انعياااا اةااات ادا ( ن اااا الماااادة  )54ذاااا
ال ا الداخل .
اااااارار اللج ااااااة الماليااااااة وا ت ااااااادية ر اااااا  )6تاااااااري  ،2018/4/29بشاااااا ذشاااااارو
ان ذعدل لجان الجمارك لس ة .2017
اااااااارار اللج ااااااااة الجان نيااااااااة ر اااااااا  )6تاااااااااري  ،2018/4/30بشاااااااا ذشاااااااارو ااااااااان
اإلعسار لس ة .2018
أمني عام جملس األعيان
خالد اللوزي

نسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة دول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة ر ي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ب الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا را انم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .
اااااااااااااااااااااااااااااا ر .
نس اااااااااااااااااااااااااااااا ة ةااااااااااااااااااااااااااااااعادة ر ي اااااااااااااااااااااااااااااا ب ذجل اااااااااااااااااااااااااااااا ب ال اااااااااااااااااااااااااااااا اا انك
ر ....................................................
ة إلل ذعال و ي
نس
اااااااااااااااااااااااااا ة ع مااااااااااااااااااااااااااة ذاااااااااااااااااااااااااادير عااااااااااااااااااااااااااا ذ ةسااااااااااااااااااااااااااة اإل اعااااااااااااااااااااااااااة والتل ي اااااااااااااااااااااااااا .
نس
نس اااااااااااااااااااااااااااا ة ع مااااااااااااااااااااااااااااة ذاااااااااااااااااااااااااااادير عااااااااااااااااااااااااااااا وكالااااااااااااااااااااااااااااة انن ااااااااااااااااااااااااااااا انردني اااااااااااااااااااااااااااا ة.
نسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة ذاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادير دا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة انخ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار /التل ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
.
انردن
نس ة ةعادة ر يب تحري ر جري دة ..................................................
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