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بسم هللا الرحمن الرحًم

مرسوم ملكي رقم :م 37/وتبرًخ 1421 / 9 / 23 :هآ

بٖϯن هللا تٖالϱ
نحن ٗϔد بن ػبد الٖزيز آل سٖϯد
ملك المملكة الٖربية السٖϯدية
بنا ˱ء ػل ϱالمادة السبٖين من النظام األساس ϳللحكم الصا ˶در باألمر الملك ϳرقم *أϯ )90تاريذ  1412  8  27ىآ
ϯبنا ˱ء ػل ϱالمادة الٖشرين من نظام مخلس الϯزراء الصا ˶در باألمر الملك ϳرقم *أϯ )13تاريذ  1414  3  3ىآ
ϯبنا ˱ء ػل ϱالمادتين السابٖة ػشرة ϯالثامنة ػشرة من نظام مخ ˶لس الشϯر ϰالصا ˶در باألمر الملك ϳرقم *أϯ )91تاريذ  8  27
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 1412ىآ
ϯبٖد اإلطبلع ػل ϱقرار مخلس الشϯر ϰرقم *ϯ )9 12تاريذ  1421  4  2ىآ
ϯبٖد اإلطبلع ػل ϱقرار مخلس الϯزراء رقم *ϯ )224تاريذ  1421  9  15ىآ

رسمنب بمب هو آت

أϯال˱  المϯاϔقة ػل˶ ϱنظام رػاية ال ˵مٖϯقين بالصيϑة ال˵مرا˶ϔقة
صو تنϕيذ مرسϯمنا ىذا ، ،
ثانيا ˱  ػل ϱسم ϯنائب رئيس مخلس الϯزراء ϯالϯزراء ˵ك ˲ل ϔيما ير ˵

فهد بن عبد الغزًز

قرار رقم * )224وتبرًخ  1421 / 9 / 15هآ
إن مخلس الϯزراء
بٖد اإلطبلع ػل ϱال ˵مٖاملة الϯا˶ردة من ديϯان رئاسة مخلس الϯزراء برقم *9140 7ر) ϯتاريذ  1421  5  6ىآ ،ال ˵مشت ˶ملة ػلϱ
برقية مٖالϯ ϳزير الٖمل ϯالشؤϯن االخ ˶تماػية رقم *ϯ )235 1  1  4تاريذ  1419  7  5ىآ ،بشأن مشرϯع ˶نظام رػاية
ال ˵مٖϯقين 
ϯبٖد اإلطبلع ػل ϱالمحضر ال ˵مٖد  ϳϔىيئة الربراء رقم *ϯ )205تاريذ  1419  11  18ىآ
ϯبٖد اإلطبلع ػل˵ ϱمذ ˶كرة ىيئة الربراء رقم *ϯ )227تاريذ  1419  12  26ىآ
ϯبٖد النظر  ϳϔقرار مخلس الشϯر ϰرقم *ϯ )9 12تاريذ  1421  4  2ىآ
ϯبٖد اإلطبلع ػل ϱالمحضر ال ˵مٖد  ϳϔىيئة الربراء رقم *ϯ )295تاريذ  1421  8  24ىآ
ϯبٖد اإلطبلع ػل ϱتϯصية اللخنة الٖامة لمخلس الϯزراء رقم *ϯ )350تاريذ  1421  9  8ىآ

ً˵ك ˶رر مب ًلي

المϯاϔقة ػل ϱن˶ظام رػاية ال ˵مٖϯقين بالصيϑة ال ˵مرا ˶ϔقة
ϯقد أ ˵ ˶ػد مشرϯع مرسϯم ملك ϳبذلك صيϑت ˵و ˵مرϔقة بٗذا

رئًس مجلس الوزراء
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ن˶ظبم رعبًة ال ˵مغوقًن

المبدة األولى:
تد ˵ل الك ˶لمات ϯال ˶ٖبارات اآلتية حيث ˵ما ϯردت  ϳϔىذا الن˶ظام ػل ϱالمٖان ϳال ˵مبينة أما ˶مٗا ،ما لم يد˵ل السيا ϖػل˶ ϱربلغ ذلك:
صلية أϯ
 ال ˵مٖ˵ : ϖϯكل شرص ˵مصاب بق˵صϯر ˵كل ϳأ˵ ϯخزئ ϳبش ˶كل ˵مست ˶قر  ϳϔق˵د ˵رات˶و الخسمية أ ϯالحسية أ ϯالٖقلية أ ϯالتϯا ˵
التٖليمية أ ϯالنϕسية ،إل ϱالمد ϰالذ ϲي˵ق ˶لل من إمكانية تلبية ˵متطلبات˶و الٖادية  ϳϔظرϯغ أمثال˵و ˶من ϐير ال ˵مٖϯقين
 اإلػاقة  :ى ϳاإلصابة بϯاحدة أ ϯأكثر ˶من اإلػاقات اآلتية:
اإلػاقة البصرية  ،اإلػاقة السمٖية  ،اإلػاقة الٖقلية ،
اإلػاقة الخسمية ϯالحركية  ،صٖϯبات التٖلُّم  ،اضطرابات الن˵طϯ ϗالكبلم  ،االضطرابات السلϯكية ϯاالنٖϕالية  ،الت˵ ϯحد  ،اإلػاقة
ال ˵مزدϯخة ϯال ˵متٖ ˶ددة ϐϯ ،ي ˶رىا ˶من اإلػاقات الت ϳتتطلب رػاية راصة
 الϯقاية  :مخمϯػة اإلخراءات الطبية ϯالنϕسية ϯاالخت˶ماػية ϯالتربϯية ϯاإلػبلمية ϯالن˶ظامية ،الت ϳتٗ ˶دغ إل ϱمنغ اإلصابة ب
اإلػاقة أ ϯالحد ˶منٗا ϯاك ˶تشا ˶ٗϔا ϯ ϳϔقت ˵مب ˶كر ϯالتقليل ˶من اآلثار ال ˵مترت˶بة ػليٗا
 الرػاية  :ى ϳردمات الرػاية الشا ˶ملة الت ϳت ˵قدم ل ˵ك ˶ل ˵مٖ ϖϯبحاخة إل ϱالرػاية ب ˵حكم حال ˶تو الصحية ϯدرخة إػاق ˶تو أ ϯب ˵حكم ϯض ˶ٖو
االخ ˶تماػϳ
 التأىيل  :ػملية ˵منسقة لتϯظيغ الردمات الطبية ϯ،االخت˶ماػيةϯ ،النϕسية ϯ،التربϯية ϯ،ال ˶مٗنية ،ل ˵مساػدة ال ˵مٖ ϳϔ ϖϯتحقي ϗأقصϱ
درخة ُّمم ˶كنة من الϕاػلية الϯظيϕية ،بٗدغ تمكينو ˶من التϯا ϗ˵ ϔمغ ˵متطلبات بيئت˶و الطبيٖية ϯاالخ ˶تماػيةϯ ،كذلك تنمية ق˵د ˵را ˶تو لبلػ ˶تماد
ػل ϱن˶ ϕسو ϯخٖ ˶لو ػضϯا ˱ ˵منت˶خا ˱  ϳϔال ˵مختمغ ما أمكن ذلك
 المخ ˶لس األػل :ϱالمخلس األػل ϱلشؤϯن ال ˵مٖϯقين 

المبدة الثبنًة:
تكϕل الدϯلة ح ϗال ˵مٖ ϳϔ ϖϯردمات الϯقاية ϯالرػاية ϯالتأىيلϯ ،تشخغ المؤسسات ϯاألϔراد ػل ϱاإلسٗام  ϳϔاألػمال الريرية ϳϔ
مخال اإلػاقةϯ ،ت ˵قدَّم ىذه الردمات لٗذه الϕئة ػن طري ϗال ˶خٗات ال ˵مرتصة  ϳϔالمخاالت اآلتية:
 1المخاالت الصحية:
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ϯتشمل:
أ  تقديم الردمات الϯقائية ϯالٖبلخية ϯالتأىيلية ،بما ϔيٗا اإلرشاد الϯراث ϳالϯقائϯ، ϳإخراء الϕحϯصات ϯالتحليبلت المربرية
ال ˵مرت ˶لϕة للكشغ ال ˵مب ˶كر ػن األمراضϯ ،ا ˶تراذ التحصينات البل ˶زمة
ػرضة لئلصابة باإلػاقة˵ ϯ ،متابٖة حاال ˶تٗمϯ ،إببل ώذلك للخٗات ال ˵مرتصة
ب  تسخيل األطϕال الذين يϯلدϯن ˵ ϯىم أكثر ˵
ج  الٖمل ػل ϱاالرت˶قاء بالرػاية الصحية لل˵مٖϯقين ϯات˶راذ ما يلزم لتحقي ϗذلك
د  تدريب الٖا ˶ملين الصحيينϯ ،كذلك الذين ي˵با ˶شرϯن الحϯا ˶دث ػل ϱكيϕية التٖا ˵مل مغ ال ˵مصابين ϯإسٖا ˶ٗϔم ػند نق ˶لٗم ˶من مكان
الحا ˶دث
ىآ  تدريب أ ˵سر ال ˵مٖϯقين ػل ϱكيϕية الٖناية ˶بٗم ϯرػاي ˶تٗم
 2المخاالت التٖليمية ϯالتربϯية :
ϯتشمل تقديم الردمات التٖليمية ϯالتربϯية  ϳϔخميغ المرا ˶حل *ما قبل المدرسةϯ ،التٖليم الٖامϯ ،التٖليم الϕنϯ ،ϳالتٖليم الٖال )ϳبما
يتناسب مغ ق˵د ˵رات ال ˵مٖϯقين ϯاحتياخا ˶تٗمϯ ،تسٗيل ال ˶تحا ˶قٗم بٗا ،مغ التقϯيم ال ˵مستمر للمنا ˶ىح ϯالردمات ال ˵مقدمة  ϳϔىذا المخال
 3المخاالت التدريبية ϯالتأىيلية :
ϯتشمل تقديم الردمات التدريبية ϯالتأىيلية بما يتϯ ϗϕنϯع اإلػاقة ϯدرخت˶ٗا ˵ ϯمتطلبات س ϖϯالٖمل ،بما  ϳϔذلك تϔϯير مرا ˶كز التأىيل
ال ˶مٗنϯ ϳاالخت˶ماػϯ ،ϳتأمين الϯسائل التدريبية ال ˵مبلئمة
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 4مخاالت الٖمل :
ϯتشمل التϯظيغ  ϳϔاألػمال الت ϳت ˵نا ˶سب ق˵د ˵رات ال ˵مٖ˵ ϯ ϖϯمؤىبل ˶تو إلػطائ˶و ال˵ϕرصة للكشغ ػن ق˵د ˵رات˶و الذاتيةϯ ،لتمكينو من
الحصϯل ػل ϱدرل كباق ϳأϔراد ال ˵مختمغϯ ،السٖ ϳلرϔغ ˵مست ϰϯأدائو أثناء الٖمل ػن طري ϗالتدريب
 5المخاالت االخ ˶تماػية :
ϯتشمل البرا ˶مح الت ϳت ˵س ˶ٗم  ϳϔتنمية ق˵د ˵رات ال ˵مٖ ،ϖϯلتحقي ϗاندما ˶خو بشكل طبيٖ˵ ϳϔ ϳمرتلغ نϯاح ϳالحياة الٖامةϯ ،لتقليل اآلثار
السلبية لئلػاقة
 6المخاالت الثقاϔية ϯالرياضية :
ϯتشمل االس ˶تϕادة ˶من األن ˶شطة ϯالمرا ϗ˶ϔالثقاϔية ϯالرياضية ϯتٗيئ ˶تٗا ،ليتمكن ال ˵مٖ˶ ϖϯمن ال ˵مشاركة  ϳϔمنا ˶ش ˶طٗا دارليا ˱ ϯرارخيا ˱ بما
يتناسب مغ ق˵د ˵را ˶تو
 7المخبلت اإلػبلمية :
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ϯتشمل قيام ϯسائل اإلػبلم  المرئية ϯالمسمϯػة ϯالمقرϯءة  بالتϯػية  ϳϔالمخاالت اآلتية:
أ  التٖريغ باإلػاقة ϯأنϯا ˶ػٗا ϯأسباب˶ٗاϯ ،كيϕية اكت˶شاٗ˶ϔا ϯالϯقاية ˶منٗا
ب  تٖزيز مكان ال ˵مٖϯقين  ϳϔال ˵مختمغϯ ،التٖريغ بحقϯق˶ٗم ϯاحتياخا ˶تٗمϯ ،ق˵د ˵را˶تٗم ϯإسٗاما ˶تٗمϯ ،بالردمات ال ˵متاحة˲ ل ˵ٗمϯ ،تϯػي ˶تٗم
بϯاخبا ˶تٗم تخاه أن˶ ˵ϕسٗمϯ ،بدϯرىم  ϳϔال ˵مختمغ
ج  ترصيص برا ˶مح مϯخٗة لل ˵مٖϯقين تكϕل ل ˵ٗم التٖاي˵ش مغ ال ˵مختمغ
د  حث األϔراد ϯالمؤسسات ػل ϱتقديم الدػم المادϯ ϲالمٖن ϲϯلل ˵مٖϯقينϯ ،تشخيغ الٖمل التطϯػ ϳلردم ˶تٗم
 8مخاالت الردمات التكميلية :
ϯتشمل:
أ  تٗيئة ϯسائل المϯاصبلت الٖامة لتحقي ϗتنق˵ل ال ˵مٖϯقين بأمن ϯسبلمةϯ ،بأخϯر ˵مرϕضة لل ˵مٖ˵ ϯ ϖϯمرا˶ϔقو ،حسب ظرϯغ اإلػاقة
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ب  تقديم الرػاية النٗارية ϯالٖناية المنزلية
ج  تϔϯير أخٗزة التقنية ال ˵مسا ˶ػدة

المبدة الثبلثة:
ي˵ح ˶دد المخ ˶لس األػل ϱبالتنسي ϗمغ الخٗات ال ˵مرتصة الشرϯط ϯالمϯاصϕات الٗندسية ϯالمٖمارية الراصة باحتياخات ال ˵مٖϯقين ϳϔ
أما ˶كن التأىيل ϯالتدريب ϯالتٖليم ϯالرػاية ϯالٖبلج  ϳϔϯاألما ˶كن الٖامة ϐϯي ˶رىا من األما ˶كن الت ϳت ˵ستٖمل لتحقي ϗأϐراض ىذا
ال ˶نظام ،ػل ϱأَّن تقϯم ˵كل ˶خٗة ˵مرتصة بئصدار القرارات التنϕيذية البلزمة لذلك

المبدة الرابغة:
يقϯم المخ ˶لس األػل ϱبالتنسي ϗمغ ال ˶خٗات التٖليمية ϯالتدريبية إلػداد الكϕايات البشرية الϯطنية ال ˵مرتصة  ϳϔمخال اإلػاقة ϯتدريب˶ٗا
دارليا ˱ ϯرارخيا ˱ϯ ،تباد ˵ل ال ˶ربرات  ϳϔىذا المخال مغ الدϯل األ ˵ررϯ ϰال ˵منظمات ϯالٗيئات الٖربية ϯالدϯلية ذات الٖبلقة
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المبدة الدبمسة:
صϕة خماػية
تمن الدϯلة ال ˵مٖϯقين قرϯضا ˱ ˵ميسرة للبدء بأػمال ˶مٗنية أ ϯتخارية تتناسب مغ ق˵د ˵رات˶ٗم ،سϯاء ب ˶
صϕة ϔردية أ ϯب ˶

المبدة السبدسة:
ت ˵ٖ˶ ϱϕمن الرسϯم ال ˵خم ˵ركية األدϯات ϯاألخ ˶ٗزة الراصة بال ˵مٖϯقين الت ϳيتم تحديد˵ىا  ϳϔقائمة ي˵ت ϗϕػليٗا مغ ϯزارة المالية ϯاالق ˶تصاد
الϯطنϳ

المبدة السببغة:
ي˵نشأ صند ϖϯلرػاية ال ˵مٖϯقين يتبغ المخ ˶لس األػل ϱتؤϯل إليو التب ˵رػات ϯال ˶ٗبات ϯالϯصايا ϯاألϯقاغ ϯالϑرامات ال ˵محصلة ػن
˵مرالϕات التنظيمات الراصة بردمات ال ˵مٖϯقين

المبدة الثبمنة:
ي˵نشأ مخ ˶لس أػل ϱلشؤϯن المٖϯقين ،يرت ˶بط برئيس مخلس الϯزراء ϯ ،يؤلغ ػل ϱالنح ϯاآلت:ϳ
 رئيس يصد ˵ر بارتيا ˶ره أمر ملكϯ ،ϳػضϯية ˵ك ˳ل ˶من:

7

 ϯزير الٖمل ϯالشؤϯن االخ ˶تماػية 
 ϯزير الصحة 
 ϯزير المٖا ˶رغ 
 ϯزير المالية ϯاالق ˶تصاد الϯطن ϳ
 الرئيس الٖام لتٖليم البنات 
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 ϯزير التٖليم الٖال ϳ
 ϯزير الشؤϯن البلدية ϯالقرϯية 
 أمين ػام المخ ˶لس 
 اثنين ˶من ال ˵مٖϯقينϯ ،اثنين من رخال األػمال ال ˵مٗتمين بشؤϯن ال ˵مٖϯقينϯ ،اثنين ˶من ال ˵مرتصين بشؤϯن اإلػاقة ي˵ٖينϯن ˶من ˶قبل
رئيس مخلس الϯزراء بنا ˱ء ػل ϱترشي رئيس المخ ˶لس األػل ϱل ˵مدة أربغ سنϯات قا ˶بلة للتخديد
ϯلرئيس المخ ˶لس األػل ϱأَّن ي˵نيب ػنو أحد األػضاء  ϳϔحالة ϐياب˶و

المبدة التبسغة:
يرتص المخ ˶لس األػل ϱبرسم السياسة الٖامة  ϳϔمخال اإلػاقة ϯتنظيم شؤϯن ال ˵مٖϯقينϯ ،لو˵ ػلϯ ϱخو الرصϯص ما يأت:ϳ
أ  إصدار اللϯائϯ القرارات البلزمة لتنϕيذ ىذا الن˶ظام
ب  اق ˶ترا Ρتٖديل النصϯص ال ˶نظامية ال ˵متٖ ˶لقة بشؤϯن ال ˵مٖϯقين  ϳϔالمخاالت ال ˵مرت ˶لϕةϯ ،اق ˶ترا Ρالقϯا ˶ػد الراصة بما ي˵ق ˶دم ل ˵ٗم ،أϯ
˶لمن يتϯل ϱرػايت ˵ٗم من مزايا أ ϯإػانات مالية أϐ ϯي ˶رىاϯ ،اقت˶راϔ Ρرض الϑرامات أ ϯتٖدي ˶لٗا
ج  ˵متابٖة تنϕيذ ىذا الن˶ظام ϯلϯائحو˵ ϯ ،متابٖة تنϕيذ ما يتٖل ϗبشؤϯن ال ˵مٖϯقين  ϳϔاألن ˶ظمة ϯاللϯائ األ ˵ررϰ
د  التنسي ϗبين ˵مرتلغ األخ ˶ٗزة ال ˵حكϯمية ϯالراصة ϔيما ي˵رص الردمات الت ϳت ˵قدَّم لل ˵مٖϯقين
ىآ تشخيغ البحث الٖلم ϳللتُّٖرغ ػل ϱحخم اإلػاقةϯ ،أنϯا ˶ػٗا ϯأسباب˶ٗاϯϯ،سائل الϯقاية ˶منٗا˵ ϯ ،
طر˶ ϖػبل ˶خٗا ϯالتϑلُّب ػليٗا أϯ
الحد من آثا ˶رىا السلبيةϯ ،كذلك تحديد أكثر ال ˶مٗن ˵مبلءمة لتدريب ϯتأىيل ال ˵مٖϯقين بما يتϯ ϗϕدرخات إػاقت˶ٗم ϯأنϯا ˶ػٗا ˵ ϯمتطلبات
س ϖϯالٖمل
  ϯتشخيغ المؤسسات ϯاألϔراد ػل ϱإنشاء البرا ˶مح الراصةϯ ،الخمٖيات ϯالمؤسسات الريرية لرػاية ال ˵مٖϯقين ϯتأىي ˶لٗم
ز  ˶دراسة التقارير السنϯية الت ϳت ˵ص ˶د ˵رىا ال ˶خٗات ال ˵حكϯمية المٖنية ϔيما يتٖل ϗبما تم إنخا ˵زه  ϳϔمخاالت ϯقاية ال ˵مٖϯقين ϯتأىي ˶لٗم
ϯرػايت˶ٗمϯ ،ا ˶تراذ البل ˶زم بشأن˶ٗا
  Ρإصدار الئحة قبϯل التب ˵رػات ϯال ˶ٗبات ϯالϯصايا ϯاألϯقاغ
ط  إصدار قϯا ˶ػد ػمل صند ϖϯرػاية ال ˵مٖϯقين
  ϲإصدار الئحة دارلية لتنظيم إخراءات الٖمل  ϳϔالمخ ˶لس
ضمام المملكة إل ϱال ˵منظمات ϯالٗيئات اإلقليمية ϯالدϯلية ذات
ك  إبداء الرأ ϳϔ ϲاالت˶ϕاقيات الدϯلية ال ˵متٖ ˶لقة بال ˵مٖϯقين ϳϔϯ ،إن ˶
الٖبلقة بشؤϯن رػاية ال ˵مٖϯقين 

المبدة الغبشرة:
يرϔغ المخ ˶لس األػل ϱتقريرا ˱ سنϯيا ˱ إل ϱرئيس مخلس الϯزراء ػن أػما ˶لوϯ ،ػن ϯضغ ال ˵مٖϯقين ϯالردمات الت ϳت ˵قدَّم ل ˵ٗم ϯما يϯا ˶خو
ذلك ˶من صٖϯباتϯ ،دػم الردمات ال ˵مقدَّمة لل ˵مٖϯقين
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المبدة الحبدًة عشرة:
يسو أ ϯمن ي˵نيب˵و خلستين ػل ϱاألقل  ϳϔالسنة
أ  يٖ ˶قد المخ ˶لس األػل ϱبنا ˱ء ػل ϱدػϯة من رئ ˶
ب  ينٖ ˶قد المخ ˶لس األػل ϱبحضϯر أϐلبية أػضائو بمن ϔي ˵ٗم الرئيس أ ϯمن ي˵نيب˵وϯ ،يت ˶رذ قرارات˶و بأϐلبية أصϯات الحاضرينϳϔϯ ،
حالة التسا ϲϯي˵رخ الخانب الذϔ ϲيو رئيس الخلسة

المبدة الثبنًة عشرة:
يكϯن للمخ ˶لس األػل ϱأمانة ػامةϯ ،ي˵ٖين األمين الٖام ϯالمϯظϕين البل ˶زمϯن ˶ϔϯقا ˱ ألن ˶ظمة :ال ˶ردمة المدنيةϯ ،يتϯل ϱاألمين الٖام ما
يأتϳ
أ  إدارة أػمال األمانة
ضرهϯ ،تبلي Ϗقرارات˶و لل ˶خٗات المٖنية
ب  أمانة سر المخ ˶لسϯ ،التحضير الخ ˶تماػات˶وϯ ،تسخيل محا ˶
ج  إػداد اللϯائ التنϕيذية لٗذا الن˶ظام
د  إػداد ال ˶دراسات الϕنية الت ϳيتطلب˵ٗا ػمل المخ ˶لس
ىآ إػداد مشرϯػات األن ˶ظمة ϯاللϯائ ال ˵متٖ ˶لقة بشؤϯن ال ˵مٖϯقين ،بالتنسي ϗمغ ال ˶خٗات المٖنية
  ϯإػداد مشرϯع ميزانية المخ ˶لس 
ز  تمثيل المخ ˶لس لد ϰال ˶خٗات ال ˵حكϯمية ϯالمؤسسات ϯالٗيئات األ ˵رر ϰذات الٖبلقة
صلة بشؤϯن ال ˵مٖϯقين
  Ρتكϯين ˶لخان من ال ˵ربراء ϯال ˵مرتصين ل ˶دراسة ما يراه من أمϯر ذات ˶
ط  إػداد التقرير السن ϲϯػن أػمال المخ ˶لس 
  ϲأ ϲأػمال أ ˵رر ϰي˵ك ˶ل˵ϕو ˶بٗا المخ ˶لس

المبدة الثبلثة عشرة:
للمخ ˶لس األػل ϱأَّن يؤلغ لخنة تحضيرية ˶من بين أػضائو أ˶ ϯمن ϐي ˶رىمϯ ،ي˵ح ˶دد ارتصاصات˶ٗا ϯسير الٖمل ب˶ٗا

المبدة الرابغة عشرة:
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يكϯن للمخ ˶لس األػل ϱميزانية ت ˵طبَّ ϗػليٗا أحكام الميزانية الٖامة للدϯلة

المبدة الدبمسة عشرة:
ت ˵ٖدل خميغ األن ˶ظمة ϯاللϯائϯ القرارات ϯالتٖليمات النا˶ϔذة ،ال ˵متٖ ˶لقة ϯقت صدϯر ىذا ال ˶نظام ϯلϯائحو بما يت ϗϕمٖو˵˶ ،ربلل ˵مدة ال
تتخاϯز ثبلث سنϯات من تاريذ نش ˶ره

المبدة السبدسة عشرة:
ي˵نشر ىذا الن˶ظام  ϳϔالخريدة الرسمية ϯ ،ي˵ٖمل ˶بو بٖد مائة ϯثمانين يϯما ˱ من تاريذ نش ˶ره
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