بسم اهلل الرمحن الرحيم

جملس األمة الثامن عشر

جملس األعيان السابع والعشرين
الـــــــــدورة االستثنائيــــــــــــــــــــة

جدول أعمال اجللسة األوىل جمللس األعيان السابع والعشرين
املقرر عقدها يف متام الساعة احلادية عشرة
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جملس األمة الثامن عشر

جملس األعيان السابع والعشرين
الـــــــــدورة االستثنائيــــــــــــــــــــة

جدول أعمال اجللسة األوىل جمللس األعيان السابع والعشرين
املقرر عقدها يف متام الساعة احلادية عشرة
من صباح يوم االثنني الواقع يف  4ذو احلجة سنة  1440هجرية
املوافق  2019/8/5ميالدية
*********************

أوال:

تالوة اإلرادات الملكية السامية:
أ .تالوة اإلرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس األمة إلى االجتماع في
دورة استثنائية اعتبارا ً من ييو األديا الوا يي في الحياد والعشييين مين شيري
تموز سنة  2019ميالدية ،من أجل إ يار األمور الواردة فيرا.
ب .تييالوة اإلرادة الملكييية السييامية المتضييمنة اضييافة البنييود المبينيية تالي يا ً إلييى
األميييور المبينييية فييي اإلرادة الملكيييية السيييامية ال يييادرة تييياري 2019/6/24
اعوة مجلس األمة الى االجتماع ف دورة استثنائية من اجل إ يارها.

ثانياً:

انتخيياب مسيياعاا ً للييئيس عميالً كدكييا الفقييية (ب) ميين المييادة ( )6ميين النمييا
الااخل لمجلس األعيان.
طلييييض انضييييما الييييى عضييييوية لجنيييية فلسيييي ين مقييييا ميييين بييييل سييييعادة
السيا " محما سعيا " شاهين
يارا اللجنة القانونية:
أ -يييار ر يي( ( )1تيياري  2019/7/24شييكن مشيييوع ييانون إل ييا ييانون
الحيف وال ناعات لسنة .2019
ب -يييييار ر يييي( ( )2تيييياري  2019/8/1شييييكن مشيييييوع ـييييـانون األميييين

ثالثاً:
رابعاً:
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السيبيان لسنــة .2019
خامساً :ييييييييار اللجنييييييية المشيييييييتيلة ( اللجنييييييية القانونيييييييية واللجنييييييية االداريييييييية)
ر ( ( )1تاري  2019/8/1شكن مشيوع انون معيا لقيانون إعيادة هيكلية
مؤسسات ودوائي دكومية لسنة .2019

أمين عام مجلس األعيان
علي الزيود

نسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخة :دولــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـة رئيــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـس اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـوزرا األفخــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـ(.
نســــــييييييييييييييييييييييييييييييـخة :سييييييييييييييييييييييييييييييعادة رئيـييييييييييييييييييييييييييييييـس مجلـييييييييييييييييييييييييييييييـس النـييييييييييييييييييييييييييييييـواب األلــــــــــــييييييييييييييييييييييييييييييـي .
نســـــــخـة :إلى معال وزيــــــــــــي ....................................................
نسخــــــييييييييييييييييييييييييييـة :ع وفيييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييايي عييييييييييييييييييييييييييا مؤسسيييييييييييييييييييييييييية اإل اعيييييييييييييييييييييييييية والتلف يـييييييييييييييييييييييييييـون.
نســــييييييييييييييييييييييييييييـخة :ع وفيييييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييييايي عييييييييييييييييييييييييييييا ولاليييييييييييييييييييييييييييية األنبييييييييييييييييييييييييييييا األردنيـــييييييييييييييييييييييييييييـة.
نسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخة :مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييايي دائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية األخبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار /التلف يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون
األردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
نســخــة :سعادة رئيس تحييـي جييــــاة ..........................................................
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