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******************
أوالً:

ذ الالال وج اإلرادج انًهكي الالالح انس الالالاييح انًرل الالالًُح ث الالالىل اي الالالر انح يع الالالان انس الالاليذ
يًير يراد يٍ علىيح يجهس األعياٌ اعرثارا يٍ ذاريخ .2018/2/25

ثانياً:

رار نجُح انعًالم وانرًُيالح اتجرًاعيالح ر الى  )1ذالاريخ  ،2018/3/7وانًرلالًٍ
اَرخاب رئيسا ً نها.

ثالثاً:

طه الالالة اي الالالر انح ي الالالٍ عل الالالىيح نجُ الالالح اتع الالال و وانرىجي الالال ان الالالىطُ واتَل الالالًاو
انالالالالي علالالالالىيح نجُالالالالح انعًالالالالم وانرًُيالالالالح اتجرًاعيالالالالح ي الالالالذو يالالالالٍ ثالالالالم يعالالالالان
انعيٍ راتحح انذتاس.

رابعاً:

رار انهجُالح انًتالرر ح انهجُالح ان اَىَيالح ونجُالح انث الالح وانتالثاب وانريا الح)
ر الالالالى  )1ذ الالالالاريخ  ، 2018/3/6تت الالالالرٌ يت الالالالرود الالالالاَىٌ يع الالالالذل ن الالالالاَىٌ
انًجهس اتعهي نهتثاب نسُح .2017

خامساً:

الالالالرار انهجُ الالالالح انًت الالالالرر ح انهجُ الالالالح ان اَىَي الالالالح ونجُ الالالالح انررتي الالالالح وانرعه الالالاليى)
ر الالالالى  )1ذ الالالالاريخ  ،2018/3/6تت الالالالرٌ يت الالالالرود الالالالاَىٌ يع الالالالذل ن الالالالاَىٌ
َ اتح انًعهًيٍ اتردَييٍ نسُح .2017
رار انهجُح انًانيح وات رصاديح ر الى  )4ذالاريخ  ،2018/3/5تتالرٌ ان الاَىٌ
انًؤ د ر ى  )74نسُح  2002اَىٌ يعذل ن اَىٌ انتر اخ.
رارا نجُح انررتيح وانرعهيى:
أ -الالرار ر الالى  )3ذالالاريخ  ،2018/3/6تتالالرٌ يتالالرود الالاَىٌ انرعهالاليى انعالالان
وانثحث انعهً نسُح  ،2017انًعاد يٍ يجهس انُىاب.
ب -الالرار ر الالى  )4ذ الالاريخ  ،2018/3/6تت الالرٌ يت الالرود الالاَىٌ انجايع الالاخ
اتردَيح نسُح  ،2017انًعاد يٍ يجهس انُىاب.

سادساً:
سابعـــاً:

ثامنـــ ًا:

الالرار نجُالالح اناا الالح وانثالالروج انًعذَيالالح ر الالى  )3ذالالاريخ  ،2018/3/4تتالالرٌ
يترود اَىٌ انًصادر اناثيعيح نسُح  ،2015انًعاد يٍ يجهس انُىاب.
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أمني عام جملس األعيان
خالد اللوزي

َس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخح :دون الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ح رئي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال س ان الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ى را األلخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ى.
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رو.
َس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خح :ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعادج رئي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال س يجه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال س انُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ىاب األ
ر ....................................................
َس خ ح :إني يعان و ي
َسخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ح :عاىل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذير ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاو يؤيس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح اإلراع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح وانره ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ىٌ.
َس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال خح :عاىل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذير ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاو و ان الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح األَث الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا األردَي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ح.
َسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخح :يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذير دائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرج األ ثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار /انره يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىٌ
.
األردَ
َس خ ح :يعادج رئيس ذحري ر جري ذج ..................................................
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