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 قائمة المحتويات

 تمهيد

ودفع ، بين الجامعة وكافة شرائح المجتمع االستراتيجيةالشراكة مبدأ بجامعة الملك خالد من أجل تعزيز  الخبرةفكرة مكاتب  تقوم

 . اقتصادية نتاجيةإ إلى مشاريع لديهاوتوظيف إمكانيات الجامعة المختلفة من أجل تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة ، التنموي الدور

وعلى هذا األساس فإن مكاتب الخبرة تمثل وسيلة مناسبة الستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة واإلمكانيات 

اع العام وقطاع وخدمة القط ،رة في جامعة الملك خالد وتسخيرها لخدمة المجتمع بشكل عاموالقدرات المادية والمعرفية المتوف

لالستفادة واإلفادة من معارفهم  ومن في حكمهم وذلك بإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،األعمال بشكل خاص

وفي كافة التخصصات  ،ة وبحثية وتدريبية متميزةوالمساهمة في تقديم خدمات استشاري ،وخبراتهم في معالجة قضايا المجتمع

 والمجاالت العلمية واألكاديمية والبحثية مقابل عوائد مالية مناسبة . 

استشارية احترافية ومتنوعة وبجودة عالية لخدمة المجتمع وتحقيق وستقدم مكاتب الخبرة بجامعة الملك خالد خدمات 

ح  ل المعرفة وتوطينها من خالل ما تملكه تلك المكاتب من خبرات وعالقات دولية تسممتطلبات التنمية المستدامة بالمساهمة في نق

تدريس المشاركة أعضاء هيئة  وتحفز كما أنها تعزز ،ية عالمية لخدمة المجتمع المحليكات استراتيجاذلك في بناء شر باستثمار

وتحت مظلة اإلشراف والمتابعة  ،ل مباشر وفعالفي إطار منظم وبشكبتقديم الخدمات االستشارية ومن في حكمهم الجامعة ب

 في تأصيل وتطوير ثقافة العمل االستشاري المؤسسي في المجتمع ونشرها .المباشرة من الجامعة وهو ما يسهم 

 الرؤية

يئة عضاء هوأن يكون أل ،للمعارف األكاديمية والخبرات المهنية اً ومطبق اً ومطور اً منتجصرحاً  جامعة الملك خالدأن تصبح 

 المعرفي. وتنمية االقتصادفي تطوير في الجامعة قدرات تنافسية رائدة  ومن في حكمهم  التدريس

 الرسالة 

لالستفادة واإلفادة من  ومن في حكمهم إمكانات جامعة الملك خالد وإتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة االستفادة من
 استشارية متخصصة.  خبرة من خالل إنشاء مكاتب معارفهم وخبراتهم في معالجة قضايا المجتمع

 
 

 فوائد إنشاء مكاتب الخبرة

إن وجود مكاتب خبرة متخصصة تحت مظلة معهد البحوث والدراسات االستشارية يسهم في تحقيق عدد من اإليجابيات لجميع 

 يلي:، وذلك كما المستفيدة على حد سواء الجامعة ومنسوبيها والجهاتكاألطراف ذات العالقة 

 القيم المضافة للجامعة
 وجزء من رسالتها ربط الجامعة بالمجتمع، وهو أحد األهداف االستراتيجية الهامة للجامعة. 
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  ومن في رفع المستوى العلمي التطبيقي في الجامعة من خالل زيادة الخبرة العلمية والعملية ألعضاء هيئة التدريس

 .حكمهم

 مال مناسبة من خالل تدريبهم عملياً في هذه المكاتب أثناء الدراسة.جين للحصول على أعيإتاحة الفرصة للخر 

 اسم الجامعة ومكانتها في المجتمعفي رفع ، وهذا يسهم معية من إمكانيات وقدرات الجامعةرفع االستفادة المجت. 

 

 ومن في حكمهم القيم المضافة ألعضاء هيئة التدريس

 للمساهمة في خدمة المجتمع واإلفادة واالستفادة من  ومن في حكمهم ريستوفير مظلة قانونية نظامية ألعضاء هيئة التد

 .إمكانياتهم وخبراتهم

 عمل بيئة توفير على يساعد مما حكمهم في ومنالمتميزين  التدريس هيئة ألعضاء مضافة وقيمة مالية حوافز توفير 
  . لهم جاذبة

 جامعةللو ،في حكمهمومن  حماية الحقوق المالية والمعنوية ألعضاء هيئة التدريس . 

 المصداقيةالثقة و اقتران اسم مكاتب الخبرة بالجامعة مما يمنح الخدمة المقدمة درجة عالية من . 

 .االستفادة من البرامج التسويقية العامة والخاصة التي توفرها الجامعة 

 صصةاالستفادة من الدعم الفني المتخصص المتوفر في الجامعة من معامل ومختبرات وورش متخ . 

 تب باإلضافة إلى الخدمات المساندة  الرئيسة وخاصة عند اكتمال مشروعات الجامعةاإمكانيات توفير المقر المناسب للمك . 

 إمكانيات الجامعة اإلدارية والمالية والمعملية والمكتبية وغيرها االستفادة من . 

 المنظومة العلمية المتكاملة المتوفرة في بيئة  الحصول على الخدمات االستشارية المساندة في شتى المجاالت من خالل

 الجامعة.

  تحت مظلة  الفتتاح مكاتب خبرة اً وتقليل اإلجراءات النظامية نظروالتسويقية انخفاض المخاطر والتكاليف اإلدارية

 لجامعة.ا

 ة للجهات المستفيدةالقيم المضاف
 قيةالحصول على خدمة متخصصة وذات درجة عالية من الكفاءة والموثو . 

  نظراً لحيادية الجامعة ؛للنتائج مصداقية واعتمادية عاليةتحقيق . 

 االستفادة من منظومة  الخدمات المتنوعة والمتكاملة المتوفرة لدى الجامعة . 

 الجامعة كمرجعية قانونية  لدى والكفاءةالخبرة  طمئنان في التعامل نظراً لوجوداال. 

 األطراف حماية الحقوق المالية والفكرية لمختلف . 

 انخفاض تكلفة الخدمات المقدمة مقارنة بالمكاتب الخارجية . 

 قدمةللخدمة الم المؤهلة ستناد والمرجعية العلمية واألكاديميةالا . 
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 ملكاتب اخلربة املنظمةالالئحة 

 

 :  التعريفاتالفصل االول

 (:1) المادة

 :مخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك التالية حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني ال للكلماتيكون  

  . جامعة الملك خالد :اجلامعة

 .  معهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة الملك خالد  :املعهد

 .  لبحوث والدراسات االستشاريةامجلس إدارة معهد  :جملس املعهد

 ن ينيبه . عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية أو م  : عميد املعهد

األساتذة، األستاذة المشاركون، األساتذة المساعدون، المحاضرون،  :ومن يف حكمهم أعضاء هيئة التدريس

 .نيغير السعوديأو المتعاقدين المعيدون، من السعوديين العاملين في الجامعة 

ويتم  ، بية بمقابل ماليكل مكتب يقدم خدمات علمية أو بحثية أو دراسات استشارية أو برامج تدري :مكتب اخلربة

 تأسيسه تحت مظلة المعهد. 

 .  للجهة المتعاقد معها ومن في حكمه هي الخدمة التي تقدم من عضو هيئة التدريس :اخلدمة العلمية واالستشارية

 بإدارة ومتابعة أنشطة ىعنوت ، بالجامعةاالستشارية  والدراسات هي إحدى وحدات معهد البحوث : مكاتب اخلربة إدارة

 والتسويق لخدماتها . ،  وإصدار التراخيص الالزمة لها ، مكاتب الخبرة
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 أهداف مكاتب اخلربة : الفصل الثاني
 (2) المادة

تسعى مكاتب الخبرة إلى ممارسة أعمالها على أسس تجارية بهدف تقديم خدمات علمية أو دراسات استشارية أو بحثية أو 

 .  ة فئات المجتمع نظير مقابل ماليتقديم برامج تدريبية موجهة لكاف

 االختصاصات واملهام : ثالثالالفصل 

 ومهام مكاتب الخبرة اختصاصات

 (3) المادة

  اآلتي:النحو  على وذلك اختصاصاتها،دخل ضمن تمارس مكاتب الخبرة األنشطة التي تساهم في تحقيق أهدافها وت 

 . ن الجهة المتعاقد معهاإنجاز مشاريع برامج خدمات علمية واستشارية ممولة م .1

 . عقد الحلقات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض المتخصصة .2

تطوير منتجات وتطبيقات لخدمة االقتصاد السعودي ونقلها إلى المستفيدين في القطاعات العامة والخاصة وغير  .3

 . الربحية

 .  الخبرة مكتب حقق أهدافالتعاون مع الخبراء واالستشاريين المحليين والدوليين لت .4

 ومهام المشرف العام على مكاتب الخبرة اختصاصات

 (4) المادة

يكون عميد المعهد هو المشرف العام على مكاتب الخبرة ، وفق اإلجراءات النظامية المقررة له ، وله الصالحيات 

 اآلتية :

 العرض على مجلس المعهد بإنشاء مكاتب الخبرة. -1

الخبرة وأهدافه العامة في إطار ما ورد في هذه الالئحة وعرضها على مجلس المعهد التأكد من سياسة مكتب  -2

 العتمادها.

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس المعهد المتعلقة بمكاتب الخبرة . -3

 اإلشراف على إعداد التقرير السنوي لمكاتب الخبرة ورفعه إلى مجلس المعهد العتماده . -4

 لية المنظمة لعمل مكاتب الخبرة ، والتعديالت عليها، والرفع لمجلس المعهد العتمادها.اقتراح القواعد الداخ -5

مكاتب الخبرة، واستمرار التفويض إلدارته من عدمه، وذلك عن طريق لرفع التوصية لمجلس المعهد بالتجديد  -6

 طلب التجديد لألنشطة من إدارة مكاتب الخبرة بالمعهد .

 طة مكتب الخبرة بعد رفعها لمجلس المعهد .التوصية بتعديل أو تغيير أنش -7
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 الرفع لمجلس المعهد عند وجود أي مالحظات تتعلق بأعمال المكتب . -8

 لمعهد لالنعقاد عند الحاجة لذلك. دعوة مجلس ا -9

 ومهام مجلس المعهد  اختصاصات

 (5) المادة

 اواختصاصاتها رات المتعلقة بشؤونهيتولى مجلس المعهد اإلشراف الكامل على مكاتب الخبرة وله أن يتخذ جميع القرا

 ومنها:
 

 . رسم السياسة العامة إلدارة مكاتب الخبرة .1

 ، والبت في طلبات تجديد التراخيص المتعلقة بها.الموافقة على إنشاء مكاتب الخبرة وتحديد مجاالت عملها .2

 . وضع األسس التي تحدد بها العروض السعرية المقدمة من مكاتب الخبرة للجامعة .3

 . اد التقرير السنوي لمكاتب الخبرة والموافقة على التجديد لها أو إنهائهااعتم .4

ويحق لمجلس المعهد التثبت من قيام مكاتب  ، متابعة أداء مكاتب الخبرة عن طريق التقارير الدورية المرفوعة له .5

ل فترة تنفيذ المشروع الخبرة بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الجهات المستفيدة بجودة عالية في أي وقت خال

 . وبالطريقة التي يراها مناسبة

 ( يوماً ، وفي30. توجيه اإلنذار لمكاتب الخبرة إذا لم تف بالتزاماتها تجاه الجامعة أو تجاه الغير إلصالح وضعها خالل )6

ق الجامعة أو مع عدم اإلخالل بحقوالترخيص، حال تعذر ذلك فللمجلس الحق في إيقاف أعمال المكتب أو إلغاء     

  المتعاقد معها.ألخرى األطراف ا

  . تفسير هذه الالئحة، وإقرار واعتماد القواعد واإلجراءات التنفيذية لها.7

 (6) المادة

ينعقد مجلس المعهد المنصوص عليه في هذه الالئحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته باألغلبية، وعلى المجلس 

ليه حال اكتمالها في ذات الجلسة التي عرضت فيها، وفي حالة الرفض يجب إيضاح البت في الطلبات المعروضة ع

 األسباب حيال ذلك.
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 والتجديد هلاإنشاء مكاتب اخلربة  آلية و إجراءات: رابعالفصل ال

 (7) المادة

 بموجب طلب مقدم من عضو أو د معهد بجامعة الملك خالالمكاتب الخبرة تحت مظلة وإشراف  الالئحةتنشأ بموجب هذه           

 تخصصات متقاربة أو مترابطة وتوصية  ذوي أو من في حكمهم؛ مجموعة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعة         

 . عميد المعهد وموافقة مجلس المعهد        

 (8) المادة

 وفقاً للنموذج المعتمد من المعهد، ، مأو من في حكمهس هيئة التدريأحد أعضاء من قبل  مكتب الخبرةيقدم طلب إنشاء            

 اآلتية: النماذج تعبئةمع  -إن وجدوا –وأعضائه  مكتب الخبرةالذاتية لرئيس ة مرفقاً به السير           

 نموذج استمارة طلب إنشاء مكتب خبرة استشاري. .1

 نموذج عقد اتفاق بين رئيس وأعضاء مكتب الخبرة االستشاري. .2

 قرار رئيس مكتب الخبرة االستشاري.نموذج إ .3

 نموذج موافقة عميد الكلية التي يتبع لها مقدم الطلب. .4

  نموذج إقرار إخالء المسؤولية القانونية. .5

 (9) المادة

على  العرضفي هذه الالئحة  قبل  الواردة والتحقق من توافر الشروط سة الطلب اررة بالمعهد بدتقوم إدارة مكاتب الخب

 مجلس المعهد.

 (10) المادة

 قابلة سنة واحدة مدته وتكونوفقاً للنموذج المعتمد من المعهد، يصدر الترخيص بإنشاء مكتب الخبرة االستشاري 

  ه الالئحة.هذ في المحددةوالضوابط  للشروط وفقاً  للتجديد

 (11) المادة

  عن لـتق ال دةـبم صـالترخي دةـم اءـانته لـقب بـللمكت يددـالتج بطلب دـالمعه إلدارة دمـبالتق رةـالخب مكتب رئيس يلتــزم              

 :اآلتي إرفاق معشهرين،               

 . تقرير عن األعمال المنجزة خالل مدة ترخيص المكتب.1            

 . تقرير مالي عن الفترة المنقضية.2            

 .المكتب واجهت التي والتحديات الصعوبات تقييم نموذج .3

 .الطلب مقدم لها يتبع التي الكلية عميد موافقة نموذج .4
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 . توقفه حال به؛ المنوطة بالمهام القيام عن المكتب توقف مبررات .5

 .القادمة للسنة المكتب عمل خطة .6

 (12) المادة

 الترخيـص مـدة هـاءانت قبـل للمكتـب التجـديد بطلب الخبـرة مكتب رئيسإذا لم يتقدم  مدته بانتهاء منتهياً  الترخيص يعد

  .شهرين عن تقـل ال بمـدة

 اخلربة مكاتبعمل : ضوابط امسالفصل اخل
  (13) المادة

 بالجامعة، العاملين- حكمهم  في أو من السعوديين التـدريس هيئـة أعضـاء من يكـون أن   الخبرة مكتـب رئيـس في يشتـرط

 من أو الجامعة منسوبي من السعوديين غير أو سعوديينال التدريس هيئة أعضاء من المكتب أعضاء يكون أن   ويجوز

 مجلس بموافقة الخاص أو العام القطاعين من أو للجامعة التابعين الموظفين من بخبرات االستعانة للمكتب ويحق خارجها،

 .المعهد

 (14) المادة

  . ل مكتب الخبرة المراد إنشاؤهالخبرة المناسبة في مجاالت عمويجب أن يتوفر لدى رئيس مكتب الخبرة التأهيل العلمي 

 (15) المادة

ويتحمل يعتبر رئيس المكتب هو المسئول المباشر أمام المعهد، وتكون العالقة محصورة بين المعهد ورئيس المكتب، 

 . المعهد في القضايا اإلدارية والمالية والعلمية والفنية للمكتب امالمسؤولية الكاملة أمالخبرة رئيس مكتب 

 (16) المادة

اء ومكافآتهم التزامات ومهام األعض وتحديد ،مكتب الخبرة مثل تحديد ميزانية المشروعبالخاصة  ن الداخليةتعتبر الشؤو

واتفاقيات داخلية عقود وتتحدد طبيعة العالقة بين رئيس مكتب الخبرة وأعضائه وفق  رئيس المكتب، مسؤولية وغير ذلك

  بالمعهد بصورة منها .الخبرة وحدة إدارة مكاتب ، على أن تزود قة ومعتمدة من المعهدموث

 (17) المادة

بالتنسيق مع إدارة مكاتب الخبرة بجهة خارجية  بنفسه أو عن طريق االستعانة يحق لمكتب الخبرة تسويق نشاطاته سواءً 

 .ذلك على مترتبةال المالية التكاليف المكتب يتحمل أن ؛ علىالمعهدكما يمكن له تسويق نشاطاته عن طريق  . بالمعهد

 (18) المادة 

االستعانة بجهة أخرى لتنفيذ بعض مهام العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة بعد التنسيق مع في لمكتب الخبرة الحق 

 مكاتب الخبرة . إدارة
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 (19) المادة

مكاتب نسيق مع إدارة التبعد  ،األجهزةوالمعامل والقاعات إمكانيات الجامعة مثل يمكن لمكتب الخبرة االستفادة من 

 المالية المترتبة على ذلك.تكاليف الالمكتب  تحمليعلى أن  ،الخبرة

 (20) المادة

ويتحمل مسؤولية  آخرطرف  أي وال يبوح بها إلى ،وسرية البيانات والمعلومات ،ر المهنةييحافظ مكتب الخبرة على معاي

 . مخالفة ذلك

 (21) المادة

 . وفق اللوائح والقواعد المالية المعمول بها لديههذا الحساب  علىالمعهد  ويشرفلخبرة يتم فتح حساب بنكي باسم مكتب ا

 (22) المادة

إلى إدارة مكاتب الخبرة بالمعهد  تقديم نسخة من التقرير المعتمد مع المكتب مراجعة حساب تتولى اإلدارة المالية بالمعهد

 . في نهاية كل سنة مالية أو عند طلب ذلك

 (23) المادة

وذلك بعد أن يزود المكتب بصورة من تقرير أدائه للنظر تقوم إدارة مكاتب الخبرة بالمعهد بتقييم إدارة مكتب الخبرة سنوياً 

 . مكتب الخبرة من عدمهل الترخيصفي إمكانية تجديد 

 (24) المادة

الغير، وال تعتبر العقود التي ع التي يبرمها مكتب الخبرة مجميع العقود مشرفة على تكون إدارة مكاتب الخبرة بالمعهد 

، ويتحمل رئيس المكتب المسؤولية القانونية تجاه اإلخالل نافذة إال بعد اعتمادها من المعهدمع الغير تبرمها مكاتب الخبرة 

 بذلك.

 (25) المادة

المستفيدة بجودة عالية  فيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الجهاتة مكاتب الخبرة التثبت من قيام مكاتب الخبرة بتنيحق إلدار

 . وبالطريقة التي تراها مناسبةأو بعد الفراغ من التنفيذ  المشروع ذخالل فترة تنفي في أي وقت

 (26) المادة

( 30مكتب إلصالح وضعه خالل )تجاه الجامعة أو الغير بإنذار الحالة تقصير المكتب في التزاماته يقوم مجلس المعهد في 

اإلخالل بحقوق الجامعة أو األطراف عدم مكتب الخبرة مع  إيقاف أعمالك فيحق لمجلس المعهد وفي حالة تعذر ذل ،اً يوم

األخرى التي تم التعاقد معها، وقد يتطلب األمر إسناد العقد مع الجهة المستفيدة إلى مكتب خبرة آخر واسترداد كافة المبالغ 

 .  مستفيدةمن الجهة ال -الذي أوقفت أعماله  –التي صرفت لمكتب الخبرة 
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 (27) المادة

، غير تجاه اللتزاماته باالوفاء لسبب ما ، فإنه يتعين على المكتب من قبل مجلس المعهد الخبرة ب مكت إيقاف أعمالفي حالة 

حتى وإن كان ذلك عن طريق إسناد األعمال المتعاقد عليها إلى جهات أخرى ، وذلك بعد التنسيق مع المعهد والمستفيد من 

 ذلك . كون رئيس المكتب مسؤوالً مسؤولية مباشرة على الخدمة وي

 (28) المادة

صل إلى اتفاق مع المعهد بشأن وضع يه التوفإنه يتعين عل ،من الجامعة أو انتهاء عالقته بها مكتبالرئيس  تقاعدفي حالة 

 . معةويكون ذلك قبل إنهاء عالقته بالجا المبرمة بين مكتب الخبرة والغير،العالقات التعاقدية 

 (29) المادة

تعمل مكاتب الخبرة على إتاحة الفرصة لتدريب طالب الجامعة في مكاتب الخبرة وتوظيفهم عند اإلمكان وفق شروط وضوابط 

 .   تتوافق مع مهنية وسرية أنشطة هذه المكاتب

 

 
 

 

  : االلتزاماتسادسالفصل ال
 (30) المادة

لون المهام المنوطة بهم وفقاً لألصول وويزا الواردة في هذه الالئحة، األحكامبجميع وأعضاؤه يلتزم رئيس مكتب الخبرة 

 الشرعية واألنظمة المرعية.

 (31) المادة

 . بواجباتهم األكاديمية تجاه الجامعة دون إخالل أو تفريط وأعضاؤه الخبرة مكتب رئيسيلتزم 

 

 (32) المادة

ع الجهات المستفيدة بجودة عالية تليق بسمعة الجامعة وفقاً لخطة يلتزم مكتب الخبرة بتنفيذ كافة المهام المتعاقد عليها م

 . العمل والمواعيد المتفق عليها

  (33) المادة

متضمناً ملحوظاته المكتب،  نشاط عن، ذلك منهمتى ما طلب أو  ،سنوي تقرير إعدادب الخبرة يلتزم رئيس مكتب

 .المعهد لمجلس ومقترحاته حيال سير العمل فيه، والرفع به
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  رادات ومصروفات مكاتب اخلربة يالقواعد املنظمة إل: بعالساالفصل 
 (34) المادة

شراف ومسؤولية وإ إدارة وتحت لدى أحد البنوك العاملة في المملكة ، المكتبتودع إيرادات مكتب الخبرة في حساب باسم  .1

 .لمعهد وفق اللوائح والقواعد اإلجرائية المعتمدة با ويتم الصرف منه المعهد 
 

 تي :تتكون إيرادات مكاتب الخبرة من اآل .2

  خارج الجامعةالمنح االستشارية الممولة من الجهات . 

 ،والرردورات التدريبيررة المتخصصررة الترري يقرردمها  وورش العمررل، والثقافيررة، إيرررادات األنشررطة والخرردمات العلميررة

 . المكتب

  قيام بمشاريع خاصةالجميع اإليرادات التي تنتج عن . 

  المعهد موارد أخرى يوافق عليها مجلسأي . 

  (35) المادة
 

 التي واإلشرافية والمالية اإلدارية الخدمات مقابل مكتب الخبرة يبرمه عقد كل قيمة من( %20) نسبة على المعهد يحصل

 بشأنها.خفيض هذه النسبة أو زيادتها وفق مبررات ترفع للمجلس ويتخذ القرار تبها، ولمجلس المعهد النظر في  يقوم

 
 

  (36) المادة

 ر اجتماع أعضاء ـبخطاب مرفوع لعميد المعهد مشفوعاً بمحض –معهدالبعد تحصيل نسبة  -يتم صرف إيرادات مكتب الخبرة         

  اد تحويلهـر المعهـو منهم؛ ليباشـعض مشتمل على أرقام حساباتهم البنكية والمبلغ المستحق لكلممهور بتوقيعاتهم والمكتب        

  إلى الحسابات البنكية الخاصة بأعضاء المكتب.       
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  أحكام عامة : ثامنالالفصل 
 (37) المادة

 سري عليه األنظمة والقرارات النافذة في المملكة العربية السعودية.تكل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة، 

 (38) المادة

، وتلغي كل ما يتعارض هـ1435في عام المعهد  من مجلس قرةتب الخبرة الم  تحل هذه الالئحة محل الالئحة المنظمة لمكا

 معها من أحكام.

 (39) المادة

  المعهد. من مجلس إقرارهايعمل بهذه الالئحة من تاريخ            


