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أوالً :عًالً بأحكاو انًادة ( )11ينٍ انُاناو اننذا هم نً هنع انع ناٌ انسناان ٍ انًدنذي ٍ ينٍ
قبم سعادة انس ذة ْ فاء انُ ار ٔانًٕجٓ ٍ انى دٔنت رئ ع انٕزراء:
 .1يننارًا انًُننٕ ااقي ننادأل دننم انردٌ انًُعدننذ دننم نُننذٌ ْننٕ دا ننت حد د ننت ن ننادة
ااسننياًاراث دننم بهننذَا ٔنيشد ن يزننار ت رعن ز ااَيننا ٔاابننذاو ٔاابيكننار ٔانا ننادة
ٔياْم اان اث انًسيخذيت نزنا انٕاقنت انردَنم نيزن ت ااسنياًار ٔااجابنت عه نّ
يٍ قبم يعانم ٔز ا ان ُاعت ٔاني ارة ٔانيًٕ ٍ.
ننى
 .2رساب غاز انفهنٕر ٍ دنم ي ناَت انزن ذ ت ٔرسناب انً ناِ انًهَٕنت ٔانحًنا
اآلبار ااررٕاز ت ْٔم رى ا اد طا دت نًعان ت رالل ان بع انُار ت عٍ عًه ت اَينا
انحًننا ٔيننا ْننم اتجننااءاث انيننم ردننٕو بٓننا ٔزارة انب مننت ٔانً نناَت نشًا ننت انب مننت
ٔانعننايه ٍ ٔاتجابننت عه ننّ يننٍ قبننم يعننانم ٔز ننا انً نناِ ٔاننناأل ٔيعننانم ٔز ننا انب مننت
ٔيعانم رئ ع ي هع دارة شاكت يُاجى انفٕسفاث انردَ ت.

ثانياً :قنننننناار انه ُننننننت انًزننننننياكت ( انه ُننننننت اندإََ ننننننت ٔانه ُننننننت اتدار ننننننت) رقننننننى ()1
رننار  2011/12/5بزننأٌ يزننأو قننإٌَ يعننذل ندننإٌَ ذيننت اندننااد دننم اندننٕاث
انًسهشت نسُت .2011
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ثالثاً :قاار ن ُت ان راعت ٔانً اِ رقى ( )1رار  2011/11/20بزأٌ يزنأو قنإٌَ
يعذل ندإٌَ ان راعت نسُت ٔ 2012انًعاد يٍ ي هع انُٕاب.

أمني عام جملس األعيان
علي الزوود

َسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخت :دٔن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ت رئ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ع انننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ٕزراء اندخ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ى.
نننننننننننننننننننننننننننننن او.
َس نننننننننننننننننننننننننننننن خت :سننننننننننننننننننننننننننننننعادة رئ نننننننننننننننننننننننننننننن ع ي ه نننننننننننننننننننننننننننننن ع انُ نننننننننننننننننننننننننننننن ٕاب انك
ا ....................................................
َس خ ت :نى يعانم ٔز
َسخ نننننننننننننننننننننننننن ت :ع ٕدننننننننننننننننننننننننننت يننننننننننننننننننننننننننذ ا عنننننننننننننننننننننننننناو ياسسننننننننننننننننننننننننننت اتراعننننننننننننننننننننننننننت ٔانيهف نننننننننننننننننننننننننن ٌٕ.
َس نننننننننننننننننننننننننننن خت :ع ٕدننننننننننننننننننننننننننننت يننننننننننننننننننننننننننننذ ا عنننننننننننننننننننننننننننناو ٔكانننننننننننننننننننننننننننننت انَبنننننننننننننننننننننننننننناء انردَ نننننننننننننننننننننننننننن ت.
َسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخت :يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ ا دائننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناة ان بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننار /انيهف ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننٌٕ
م.
انردَ
َس خ ت :سعادة رئ ع رشا ا جا ذة ................................................
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