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  هـ 25/6/1410وتاريخ  107قرار رقم 
  

  إن مجلس الوزراء
ــــــس الــــــوزراء بــــــرقم  بعــــــد اإلطــــــالع علــــــى الُمعاملــــــة الــــــواِردة مــــــن ديــــــوان رئاســــــة مجِل

الُمشتِملة على ِخطاب معالي وزير العمل والشـؤون  هـ،8/9/1403وتاريخ ) 21185/ب/7(
  .، بشأن تنظيم الجمعيات الخيريةهـ23/8/1403وتاريخ ) 3352(االجِتماعية رقم 

  .هـ16/4/1406في ) 66(وبعد اإلطالع على ُمذِكرة ُشعبة الُخبراء رقم 
ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  وتـــــاريخ ) 57(وبعـــــد اإلطـــــالع علـــــى توصـــــية اللجنـــــة العامـــــة لمجِل

  .هـ19/4/1406
ـــى المحضـــر رقـــم  هــــ، الُمتخـــذ مـــن ِقبـــل 8/2/1409وتـــاريخ ) 22(وبعـــد اإلطـــالع عل

  .العمل والشؤون االجِتماعية ومعالي رئيس ُشعبة الُخبراءمعالي وزير 
  .هـ8/2/1409وتاريخ ) 23(وبعد اإلطالع على ُمذِكرة ُشعبة الُخبراء رقم 

ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  وتـــــاريخ ) 20(وبعـــــد اإلطـــــالع علـــــى توصـــــية اللجنـــــة العامـــــة لمجِل
  .هـ23/2/1409

  .هـ23/7/1409ريخ وتا) 128(وبعد اإلطالع على ُمذِكرة ُشعبة الُخبراء رقم 
ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  وتـــــاريخ ) 74(وبعـــــد اإلطـــــالع علـــــى توصـــــية اللجنـــــة العامـــــة لمجِل

  .هـ11/5/1410
  

ر مـا يلـي ُيقــر  
  

 .الموافقة على الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالصيغة الُمرفقة بهـذا -1
دود حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرة الخاصة ألحكام هذا الالئحة داخل ح -2

  .المملكة
  

  التوقيع
  فهد بن عبد العزيز

  رئيس مجلس الوزراء
  

  الئحـة الجمعـيات والمـؤسسات الخـيرية
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  البـاب األول

        الجمعـيات الخـيريةالجمعـيات الخـيريةالجمعـيات الخـيريةالجمعـيات الخـيرية
  

  الفصل األول
        إنشـاء الجمعـية وأهـداُفهاإنشـاء الجمعـية وأهـداُفهاإنشـاء الجمعـية وأهـداُفهاإنشـاء الجمعـية وأهـداُفها

  

  :)  1(  المادة األولى
، سـعوديو الجنسـية كـاِملو األهليـة، ُتنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيِسها عشرون شخصـًا أو أكثـر

لم يصُدر ُحكم بإدانة أي ِمـنُهم فـي جريمـة ُمخلـة بالشـرف أو األمانـة مـا لـم يُكـن قـد ُرد إليـه اعِتبـاُره، وذلـك 
  .بعد موافقة وزارة العمل والشؤون االجِتماعية على إنشائها

ـــذي  ــجيِلها فـــي الســـِجل الخـــاص ال ــة بتسـ ــية االعتباريـ ــُده وزارة العمـــل والشـــؤون وتكـــون للجمعيـــة الشخصـ ُتِعـ
  .الرسمية الجريدة االجِتماعية لهذا الغرض، وُينشر ِنظاُمها في

وُتبــين القواِعــد التنفيذيــة لهــذا الالئحــة الشــروط واألوضــاع الخاصــة بهــذا الســِجل، وٕاجــراءات التســجيل فيــه 
للجمعيــة أحكامــًا تتعــارض مــع وال يجــوز التســجيل إذا تضــمن الِنظــام األساســي . والبيانــات الــالِزم تســجيُلها

  .هذه الالئحة أو األنِظمة اُألخرى، أو ُتخاِلف الِنظام العام أو تتنافى مع اآلداب العامة للُمجتمع
  

  :)  2(  المادة الثانية
والخـدمات التعليميـة أو الثقافيـة  –نقـدًا أو عينـًا  –تهدف الجمعية الخيريـة إلـى تقـديم الخـدمات االجِتماعيـة 

ــِربح المـــادي أو الصـــحية، ــدُفها الحصـــول علـــى الـ ــا لـــه عالقـــة بالخـــدمات اإلنســـانية، دون أن يكـــون هـ مـ م .
ويحُظــر علــى الجمعيــة تجــاوز أهــداُفها الُمحــددة أو الــدخول فــي . وُيحــدد الِنظــام األساســي للجمعيــة أهــداُفها

  .ُمضاربات مالية
  

  :)  3(  المادة الثالثة
ــًا  ــة أن ُتنشـــئ فروعــ ـــةال يجـــوز للجمعيــ ــؤون االجِتماعي ــا، إال بموافقـــة وزارة العمــــل والشــ ــجيل ويجــــب .لهــ  تســ

  .الفروع، أو أي تعديل يتم إدخاُله على الِنظام األساسي، وذلك ِوفق األحكام الُمتقدمة
  

  :)  4(  المادة الرابعة
: خـصُتعطي وزارة العمل والشؤون االجِتماعية للجمعية شهادة من واِقع السِجل الخاص، تتضـمن علـى األ

  .تاريخ التسجيل ورقُمه، وتاريخ النشر، والمقر الرئيسي للجمعية
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  :)  5(  المادة الخامسة
  :يجب أن يشتِمل الِنظام األساسي للجمعية على البيانات واألحكام األساسية، وعلى األخص ما يلي

  .اسم الجمعية ومقُرها الرئيسي، والِنطاق الُجغرافي لخدماِتها -1
 .ئت من أجِلهالغرض الذي ُأنشِ  -2
 .اسم ُكٍل ِمن األعضاء المؤسسين وِسُنه وِمهنُته، ومحل إقامِته -3
 .شروط العضوية وأنواِعها، وحقوق األعضاء وواجباِتهم -4
 .مواِرد الجمعية، وكيفية التصرف فيها -5
 .تحديد بداية ونهاية السنة المالية -6
 .ُطرق الُمراقبة المالية -7
 وكيفيــة أعضــائها، اختيــار وكيفيــة ِمنهــا، ُكــلٍ  واخِتصــاص الجمعيــة ِثــلُتم التــي بالهيئــات الُمتعِلقــة األحكــام -8

 .عضويتهم إنهاء
 .كيفية تعديل ِنظام الجمعية، وكيفية إدماِجها، وتكوين فروع لها -9
 .القواِعد التي ُتتبع في حالة حل الجمعية حًال اختياريًا، والجهة التي تؤول إليها أمواِلها -10
  .هذه الالئحة والقرارات الصاِدرة بُمقتضاهاأي بيانات ال تتعارض مع أحكام  -11

وال يجــوز أن ُيــنص فــي الِنظــام األساســي للجمعيــة علــى أن تــؤول أمواِلهــا بعــد الحــل لغيــر الجمعيــات 
وُيصـِدر وزيـر . أو المؤسسات الخيرية الُمسجلة ِنظامًا، والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها

موذجـــًا للِنظـــام األساســـي، لتسترشـــد ِبـــه الجمعيـــات الخيريـــة فـــي وضـــع العمـــل والشـــؤون االجِتماعيـــة ن
  .ُنظِمها األساسية

  

  الفصل الثاني
        التنظيم اإلداري والمـاليالتنظيم اإلداري والمـاليالتنظيم اإلداري والمـاليالتنظيم اإلداري والمـالي

  

  :)  6(  المادة السادسة
  :تتكون الجمعية من الهيئات التالية

  .الجمعية العمومية -1
 .مجِلس اإلدارة -2
يـة أو مجِلـس اإلدارة، علـى أن ُيحـدد اخِتصـاص ُكـل لجنـة اللجان الدائمة التي ُتشـِكُلها الجمعيـة العموم -3

  .القرار الصاِدر بتشكيِلها
  

  :)  7(  المادة السابعة
مــن األعضــاء العــاِملين الــذين  –فيمــا عــدا الجمعيــة العموميــة التأسيســية  –تتكــون الجمعيــة العموميــة  -1

  .ألقلأوفوا بالِتزاماِتهم ِقبل الجمعية، ومضت على عضويِتهم سنة على ا
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ــد فــي مكــان آخــر بعــد موافقــة  -2 تعِقــد الجمعيــة العموميــة اجِتماعاِتهــا فــي مقــر الجمعيــة، ويجــوز أن تنعِق
ــؤون االجِتماعيــــة ــة . وزارة العمــــل والشــ ــد اجِتمــــاع الجمعيــ ــذه الالئحــــة موعــ ــد التنفيذيــــة لهــ ــدد القواِعــ وُتحــ

ط ِصحة انِعقاِدهـا وِصـحة قراراِتهـا، العمومية، وكيفية الدعوة لالجِتماعات العادية وغير العادية، وشرو 
 .وُكل ما يتعلق بهذه األمور

وزارة العمـــل والشـــؤون االجِتماعيـــة بُكـــل اجِتمـــاع للجمعيـــة العموميـــة قبـــل انِعقـــاِده بخمســـة يجـــب إبـــالغ  -3
عشــر يومــًا علــى األقــل، وبصــورة ِمــن ِخطــاب الــدعوة وجــدول األعمــال، وكــذلك بصــورة مــن الوثــائق 

وللــوزارة أن تنــدب مــن يحُضــر االجِتمــاع، ويجــب . الخاصــة بالمواضــيع الُمدرجــة علــى جــدول األعمــال
الــوزارة بصــورة ِمــن محاِضــر االجِتماعــات فــي ميعــاد ال يتجــاوز ثالثــين يومــًا ِمــن تــاريخ انِتهــاء  إبــالغ

  .االجِتماع
  

  :)  8(  المادة الثامنة
ـــري،  -1 ــراع السـ ــ ــة االقِت ــة بطريقــ ــل الجمعيــــة العموميــ ـــن ِقبــ ــة مـ ــس إدارة الجمعيــ ــاء مجِلــ ـــار أعضــ ــتم اختيـ يــ

  .وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشؤون االجِتماعية
 .ُيحدد الِنظام األساسي للجمعية ُمدة مجِلس اإلدارة، على أال تتجاوز أربع سنوات -2
يجــب إبــالغ وزارة العمــل والشــؤون االجِتماعيــة بأســماء الُمرشــحين لعضــوية مجِلــس اإلدارة، وذلــك قبــل  -3

زارة الجمعيـــة الموعـــد الُمحـــدد النِتخـــاب أعضـــاء المجِلـــس بتســـعين يومـــًا علـــى األقـــل، وٕاذا لـــم تُبلـــغ الـــو 
. بُمالحظاِتهــا قبــل موعــد االنِتخــاب بثالثــين يومــًا، ُأعُتِبــر ذلــك بمثابــة موافقــة مــن الــوزارة علــى الترشــيح

وللوزارة أن تنُدب من يحُضر عملية االنِتخاب للتحقق من أنـُه يجـري ِطبقـًا للِنظـام األساسـي للجمعيـة، 
نِتخاب ِخالل خمسة عشر يومًا مـن تـاريخ إبالِغهـا بهـذه إلغاء نتيجة اال –بقرار ُمسبب  –كما أن لها 

 .النتيجة
يجــب إبــالغ وزارة العمــل والشــؤون االجِتماعيــة بصــورة مــن محضــر اجِتمــاع ُكــل جلســة ِمــن جلســات  -4

ــاريخ صــــدوِرها ـــن تــ ـــرة أيــــام مـ ــالل عشـ ـــرارات ِخــ ــه مــــن قـ ــذ فيــ ـــا اُتِخــ ــــس اإلدارة، ومـ ـــق . مجِل ــوزارة حـ وللــ
 .ِخالل عشرين يومًا من تاريخ إبالِغهااالعِتراض على تلك القرارات 

  .تُبين القواِعد التنفيذية لهذه الالئحة قواِعد سير العمل في المجِلس -5
  

  :)  9(  المادة التاسعة
ــي تقتضــــيها  ــة فـــي الحـــاالت التـ ــين مجلِـــس إدارة مؤقـــت للجمعيــ ــؤون االجِتماعيــــة أن ُيعـ ــوزير العمـــل والشـ لـ

  .مصلحة الجمعية وأهداُفها
  

  :)  10(  العاشرة المادة
علــى مجِلــس إدارة الجمعيــة أن ُيقــدم لــوزارة العمــل والشــؤون االجِتماعيــة صــورة ِمــن الحســاب الختــامي للعــام 
المــالي الُمنصــِرم، وصــورة مــن الميزانيــة التقديريــة للعــام الجديــد، فــي الموعــد الــذي ُتحــدُده القواِعــد التنفيذيــة، 

ــٍل ِمنُهمــا ِمــن رئــيس ــه، وأمــين الصــندوق وُمحاِســب الجمعيــة واألمــين  موقعــًا علــى ُك مجِلــس اإلدارة أو نائِب
  .العام
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  :)  11(  المادة الحادية عشرة
  :يجب على الجمعية

أن تحـــتِفظ فـــي مقـــر إدارِتهـــا بالوثـــائق والُمكاتبـــات والســـِجالت الخاصـــة ِبهـــا ِوفـــق مـــا تتضـــمُنه القواِعـــد  -1
  .التنفيذية لهذه الالئحة من أحكام

قيد في سِجل خاص اسم ُكل عضو وِسنه ومهنِته وعنواِنه، وتاريخ انِضـمامه للجمعيـة ومـا ُيسـدُده أن تُ  -2
 .من اشِتراكات، وُكل تغيير يطرأ على هذه البيانات

أن ُتدون بسِجالت ُمعدة لهذا الغـرض، محاِضـر جلسـات الجمعيـة العموميـة ومجلِـس اإلدارة وقراراِتهـا،  -3
ة مــن ُمــدير الجمعيــة بتفــويض مــن مجِلــس اإلدارة، وِلُكــل عضــو ِمــن أعضــاء وكــذلك القــرارات الصــاِدر 

 .الجمعية حق اإلطالع على هذه السِجالت
 التبُرعـات ذلـك فـي بمـا واإليـرادات، المصـروفات التفصـيل، وجـه أن ُتدون حساباِتها فـي دفـاِتر تُبـين علـى -4

 .ومصدُرها
 .أن يكون لها ُمحاِسب قانوني ُمرخص -5
ِدع أمواِلهــا النقديــة باســِمها لــدى أحــد البنــوك فــي المملكــة، وأال يــتم الســحب مــن هــذه األمــوال إال أن تــو  -6

 .بتوقيع اثنين من المسئولين في الجمعية، وُتحدد القواِعد التنفيذية هؤالء المسئولين
7-  تذُكر أسِمها ورقم تسجيِلها ودائرة نشاِطها في جميع دفاِتِرها وسِجالِتها وُمحر راِتها ومطبوعاِتهاأن.  

  

  :)  12(  المادة الثانية عشرة
رة ِنظاماً  -1 م وزارة العمل والشؤون االجِتماعية للجمعية الُمسجلة اإلعانات الُمقرُتقد.  
ــة  -2 ـــع األنِظمــ ـــارض مـ ــا ال يتعـ ـــايا، بمــ ـــول الِهبــــات والوصـ ــات وقبـ ـــع التبُرعــ ـــة جمـ ــة الخيريـ ــوز للجمعيــ يجــ

  .والتعليمات الصاِدرة بهذا الشأن
  

  :)  13(  المادة الثالثة عشرة
ــا االجِتماعيــــة،  ـــاِتها أو مراِكِزهــ ـــا أو مؤسسـ ـــِند إدارة إحــــدى دوِرهـ ــؤون االجِتماعيــــة أن ُتسـ لــــوزارة العمــــل والشــ

 جهـــة بميزانيـــة لـــذلك الـــالِزم المبلـــغ الحالـــة هـــذه فـــي للجمعيـــة وُيصـــرف ذلـــك، علـــى قُـــدرِتها تُثبـــت التـــي للجمعيـــة

  .االخِتصاص
  الفصل الثالث
        حـل الجمعـيةحـل الجمعـيةحـل الجمعـيةحـل الجمعـية

  

  :)  14(  المادة الرابعة عشرة
ــاً  حــالً  الجمعيــة حــل يجــوز  األساســـي الِنظــام ُيحــدُدها التــي للقواِعــد ِطبقــاً  العموميــة الجمعيـــة مــن بقــرار اختياري

  .للجمعية
  

  :)  15(  المادة الخامسة عشرة
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  :االت التاليةيجوز بقرار ِمن وزير العمل والشؤون االجِتماعية حل الجمعية، في إحدى الح
  .إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصاً  -1
 .إذا خرجت عن أهداِفها، أو ارتكبت ُمخالفة جسيمة لِنظاِمها األساسي -2
 .إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالِتزاماِتها المالية -3
 .إذا تصرفت في أمواِلها في غير األوجه الُمحددة لها -4
 .مة، أو التقاليد المرعية في المملكةإذا خالفت الِنظام العام، أو اآلداب العا -5
  .إذا خلت باألحكام الُمبينة بهذه الالئحة -6

وللوزير بدًال من حل الجمعية تعيين مجِلـس إدارة مؤقـت لفتـرة واحـدة يتـولى اخِتصـاص مجِلـس اإلدارة 
  .إذا كان ذلك يخِدم المصلحة العامة، وُيحقق أهداف الجمعية

  

  :)  16(  المادة السادسة عشرة
  . يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحِلها، أن يتصرفوا في أمواِلها أو ُمستنداِتهاال

وُيصِدر وزير العمل والشؤون االجِتماعية قرارًا ُيحدد طريقة التصفية، وكيفية التصـرف فـي أمـوال الجمعيـة 
وال عنـد عــدم الـنص علـى ذلــك فـي الِنظــام وُمسـتنداِتها، والجمعيـات والمؤسســات التـي تــؤول إليهـا هـذه األمــ

  .األساسي للجمعية، أو عند تعُذر تنفيذ ما ُنص عليه في ِنظاِمها المذكور
  

  الفصل الرابع
        أحــكام عــامةأحــكام عــامةأحــكام عــامةأحــكام عــامة

  :)  17(  المادة السابعة عشرة
م تتولى وزارة العمل والشؤون االجِتماعية اإلشراف على أعمال الجمعيات الخيرية، وُمراقبـة تنفيـذ أحكـا -1

ــا وســـِجالِتها . هـــذه الالئحـــة والقـــرارات الصـــاِدرة بُمقتضـــاه ــك اإلطـــالع علـــى دفاِتِرهـ ــي ســـبيل ذلـ ولهـــا فـ
ــات أو  ــات أو بيانــ ــاِطها، وعلــــى الجمعيــــة تقــــديم أي معلومــ ــل الجمعيــــة ونشــ ــق بعمــ ووثائِقهــــا التــــي تتعلــ

  .ُمستندات ُأخرى تطلبها الوزارة
ــة وقـــف تنفيـــذ أ -2 ــل والشـــؤون االجِتماعيـ ــوزير العمـ ــات القائمـــة علـــى شـــؤون لـ ي قـــرار يصـــُدر عـــن الهيئـ

ــة  ـــام الجمعيـــ ـــاه أو لِنظــ ـــاِدرة بُمقتضــ ــرارات الصــ ــة، أو القـــ ـــذه الالئحـــ ــام هــ ــًا ألحكـــ ــ ــون ُمخاِلفـ ـــة يكـــ الجمعيــ
  .األساسي

  

  :)  18(  المادة الثامنة عشرة
ِعـد الالِزمـة لتنظـيم تضع وزارة العمل والشؤون االجِتماعية باالشِتراك مع الـديوان العـام للِخدمـة المدنيـة القوا

إعطاء شهادات للُمنتفعين بالبرامج الثقافيـة أو التعليميـة أو التأهيليـة بالجمعيـات الخيريـة، وطُـرق االسـِتفادة 
  .من حاملي هذه الشهادات في مجاالت التوظيف

  

  البـاب الثـاني
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        المؤسسة الخـيرية الخـاصةالمؤسسة الخـيرية الخـاصةالمؤسسة الخـيرية الخـاصةالمؤسسة الخـيرية الخـاصة
  

  الفصل األول
        إنشاء المؤسسة وأهداُفهـاإنشاء المؤسسة وأهداُفهـاإنشاء المؤسسة وأهداُفهـاإنشاء المؤسسة وأهداُفهـا

  

  :)  19(  سعة عشرةالمادة التا
يجب تكوين مؤسسات خيرية خاصة، لغرض غير الحصول على ِربـح مـادي، تقتصـر منفعُتهـا علـى أفـراد 

  .أو ِجهات ُمعينة، أو تنحِصر عضويُتها في أشخاص ُمعينين، وذلك ِوفق ِنظاِمها
  

  :)  20(  المادة العشرون
بالمؤسســـات الخيريـــة، وُتحـــدد القواِعـــد التنفيذيـــة لهـــذه  ُتِعـــد وزارة العمـــل والشـــؤون االجِتماعيـــة ســـِجًال خاصـــاً 

  .الالئحة الشروط الخاصة بهذا السِجل، وٕاجراءات التسجيل فيه والبيانات الالِزم تسجيُلها
  

  :)  21(  المادة الحادية والعشرون
  .تكون للمؤسسة الشخصية االعِتبارية بتسجيِلها ِوفق أحكام هذه الالئحة

  

  الفصل الثاني
        ظيم اإلداري والمـاليظيم اإلداري والمـاليظيم اإلداري والمـاليظيم اإلداري والمـاليالتنالتنالتنالتن

  

  :)  22(  المادة الثانية والعشرون
يسري على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع إلشراف ورقابة وزارة العمل والشـؤون االجِتماعيـة، ومـن 
ــذ قراراِتهــــا، وحلهــــا  ــف تنفيــ ــت إلدارِتهــــا، ووقــ ــس إدارة مؤقــ ــا، وتعيــــين مجِلــ ــروع لهــــا وٕادماُجهــ ــث إنشــــاء فــ حيــ

ــر وتصـــفيِتها، مــــا ي ــة فـــي هــــذا الشــــأن مـــن أحكــــام، كمــــا يســـري عليهــــا الحظــ ــات الخيريــ ــى الجمعيــ ســــري علـ
  .المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز األهداف، أو الدخول في ُمضاربات مالية

  

  :)  23(  المادة الثالثة والعشرون
ويجـــوز لهـــا قبـــول . عيـــات الخيريـــةال تســـتفيد المؤسســـات الخيريـــة مـــن اإلعانـــات التـــي ُتقـــدُمها الـــوزارة للجم

  .الِهبات والوصايا، ولكن ال يجوز لها جمع التبُرعات
  

  :)  24(  المادة الرابعة والعشرون
تـــؤول أمـــوال المؤسســـة الخيريـــة بعـــد حِلهـــا إلـــى الجمعيـــات الخيريـــة ِوفـــق مـــا ُيحـــدُده وزيـــر العمـــل والشـــؤون 

  .مواِلها إلى عمل خيري آخراالجِتماعية، ما لم يتضمن ِنظاُمها الخاص أيلولة أ
  

  البـاب الثـالث
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        أحـكام ختـاميةأحـكام ختـاميةأحـكام ختـاميةأحـكام ختـامية
  

  :)  25(  المادة الخامسة والعشرون
ُتطبق أحكام هذه الالئحة على الجمعيات الخيرية، والمؤسسـات الخيريـة الخاصـة القائمـة وقـت صـدور  -1

 .هذه الالئحة، باستثناء األحكام الُمتعِلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر
ارة العمــل والشــؤون االجِتماعيــة اِتخــاذ مــا يلــزم لتعــديل أنِظمــة الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة وعلــى وز   

  .بما يتِفق وأحكام هذه الالئحة
مــن هــذه المــادة، ال ُتطبــق أحكــام هــذه الالئحــة علــى المؤسســات الخيريــة ) 1(اســتثناء مــن ُحكــم الفقــرة  -2

  الخاصة الُمنشأة بموجب أواِمر ملكية
  

  :)  26(  والعشرون المادة السادسة
ُتصــدر القواِعــد التنفيذيــة لهــذه الالئحــة بقــرار مــن وزيــر العمــل والشــؤون االجِتماعيــة، وُتنشــر فــي الجريــدة 

  .الرسمية، كما ُينشر ِبهذه الجريدة ُكل قرار يصُدر بتعديِلها
  

  :)  27(  المادة السابعة والعشرون
  .ُتلغي هذه الالئحة ُكل ما يتعارض معها من أحكام

  

  :)  28(  المادة الثامنة والعشرون
  .1تُنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، وُيعمل ِبها بعد ستين يومًا من تاريخ نشِرها
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