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******************
أوالً:

عًالً بأحكاو انًادة ( )91يٍ انُظاو انداخهي نًجهس األعياٌ انسؤاال انًدؤدو يؤٍ
قبؤؤم سؤؤعادة انسؤؤيدة اينؤؤا انُجؤؤار وانًىجؤؤو ين ؤ يعؤؤاني و يؤ انسؤؤياحت واارؤؤار،
انًتضؤؤًٍ يؤؤااي خ ؤؤت و ارة انسؤؤياحت واارؤؤار ؤؤي اسؤؤتكالل ايكاَيؤؤاث األردٌ
انسياحيت بكا ت اشكانها يٍ خالل تحنيز االستثًار ي اند ؤا ودعؤى اناؤُاعاث
انسياحيت وانعًم عه ر ع انتُا سيت وتسىيق األردٌ عانًيا ً واقهيًيا ً ويحهيؤا ً يؤٍ
اجم ر ع ييزاٌ انًد ىعاث و يادة اندخم ؟ واإلجابت عهيو.

ثانياً:

ق ار انهجُت انداَىَيت رقى ( )2تاريخ  ،2018/2/15بشأٌ يش و قؤاَىٌ يعؤدل
نداَىٌ انتحكيى نسُت .2017

ثالثاً:

ق ارا نجُت انت بيت وانتعهيى :
أ -قؤؤ ار رقؤؤى ( )1تؤؤاريخ  ،2018/1/25بشؤؤأٌ يشؤؤ و قؤؤاَىٌ انتعهؤؤيى انعؤؤاني
وانبحث انعهًي نسُت .2017
ب -قؤؤؤ ار رقؤؤؤى ( )2تؤؤؤاريخ  ،2018/2/11بشؤؤؤأٌ يشؤؤؤ و قؤؤؤاَىٌ انجايعؤؤؤاث
االردَيت نسُت .2017

رابعاً:

قؤؤؤؤؤ ار نجُؤؤؤؤؤت ان اقؤؤؤؤؤت وانثؤؤؤؤؤ وة انًعدَيؤؤؤؤؤت رقؤؤؤؤؤى ( )2تؤؤؤؤؤاريخ ،2018/2/19
بشأٌ يش و قاَىٌ انًاادر ان بيعيت نسُت .2015

خامساً:

كتؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب سؤؤؤؤؤؤؤؤؤعادة ر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيس يجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤس انُؤؤؤؤؤؤؤؤؤىاب انؤؤؤؤؤؤؤؤؤ قى159/14/23/3
انًؤؤؤؤار  ،2018/1/16وانًتضؤؤؤؤًٍ يىا دؤؤؤؤت يجهؤؤؤؤس انُؤؤؤؤىاب انًؤؤؤؤىق عهؤؤؤؤ
يش ؤ و قؤؤاَىٌ انًشؤؤتداث انبت ونيؤؤت نسؤؤُت  ،2016كًؤؤا عدنؤؤو يجهؤؤس األعيؤؤاٌ
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استُادا ً ألحكاو انًادة ( )54يٍ انُظاو انداخهي.

أمني عام جملس األعيان
خالد اللوزي

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ى.
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و.

َسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت :دون ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت ر ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س انؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ى را األ
َس ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت :سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعادة ر ي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س يجه ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ س انُ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ىاب األك
....................................................
ت :ين يعاني و ي
َس
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت :ع ى ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو ياسسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت اإل اعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت وانتهنزي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ىٌ.
َس
َس ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت :ع ى ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي عؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو وكانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت األَبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا األردَي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت.
َسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت :يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي دا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ة األخبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار /انتهنزيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤىٌ
ي.
األردَ
َس ت :سعادة ر يس تح ي ج ي دة ..................................................
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