
اجلريدة الر�سمية العدد )1110(

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

قــرار وزاري

رقـم 2015/633

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الأوقـاف وال�سـ�ؤون الدينية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل قانون الأوقاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 12 مـن �شــــــــوال  1436هـ

املـوافــــق : 29 مـن يوليـــــــــو 2015م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شاملي

                                                                      وزيـر الأوقــاف وال�ســـ�ؤون الدينيــة
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأوقاف

اأول : ي�ستبــدل بن�ســو�ض املــواد )2 ، 6 ، 7 ، 12 البنديــن 5 و 6 ، 15( من الالئحة التنفـيذية 

لقانون الأوقاف امل�سار اإليها ، الن�سو�ض الآتية : 

املــادة ) 2 ( 

يكـون اإثبات الوقف وفقا لالإجراءات الآتية :

1 - يتقـــــدم طالــب الوقـــف بطلــب اإلـــى دائــرة الأوقـــاف بالـــوزارة اأو الإدارة بح�ســـب 

الأحوال ، طبقا للنموذج املعد لذلك .

2 - حتيـــــل الـــوزارة الطلـــب اإلــى الكاتــب بالعــدل املختـــ�ض ، اأو وزارة الإ�سكان لإثبات 

الوقف .

3 - تتوىل الوزارة خماطبة وزارة الإ�سكان لتخطيط اأر�ض الوقف ، وا�ستخراج �سند 

ملكية لها .

، وتتوىل  املعد لذلك  ال�سجل  اإثباتــه فـي  الــوزارة بت�سجيــل الوقف بعد  4 - تقــوم 

حفظ �سند امللكية .

5 - تتولــى الوزارة خماطبــة وزارة الإ�سكــان لت�سجيل واإثبـــات الأوقاف التي مل يتم 

ت�سجيلها واإثباتها .

املــادة ) 6 ( 

يعــني الوكيل مبعرفــــة الواقف ، ويجوز له ا�سرتاط ذلك لنف�ســـه ، اأو يتـــم التعيـــني 

مبعرفــــة الـــــوزارة ، وذلك برت�سيــــح وتزكية كتابيــــة مــــن اأهايل املنطقة التي تقـــع 

فـي دائرتهـــا اأعيـان الوقــف تقــــدم لدائـــرة الأوقــــاف بالـــــوزارة اأو لالإدارة بح�ســـــب 

الأحوال ، ثـم حتــال الأوراق بعد موافقة الوزير اإىل الكاتب بالعدل املخت�ض لإ�سدار 

وكالة �سرعية بتعيني الوكيل .

املــادة ) 7 ( 

يلتزم الوكيل مبا ياأتي :

1 - تدوين اإيرادات وم�سروفات الوقف فـي ال�سجل املعد لذلك .

2 - حفظ جميع امل�ستندات املتعلقة بالوقــف من اإيرادات وم�سروفات كعقود الإيجار 

والفواتري الدالة على ال�سرف وغريها ، فـي ملف خا�ض بذلك .
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3 - اإجــراء التدقيـــق املحا�سبــي علــى اأعمــال الوقف �سنويا عن طريق مراقب ح�سابات 

معتمد اإذا جتاوز دخل الوقف ال�سنوي امل�سمول بوكالته )4000( اأربعة اآلف ريال 

عماين ، ويكون �سرف تكاليف التدقيق املحا�سبي من ريع الوقــف ، على اأن يقوم 

الوكيل مبوافاة الدائرة بنتيجة التدقيق املحا�سبي �سنويا .

املــادة ) 12 ( 

- البند)5( : تقــوم الـــوزارة مبخاطبـــة الكـاتـــب بالعـــدل املخت�ض اأو وزارة الإ�سكان 

لإنهاء اإجراءات البيع .

- البند )6( : تقـــوم الـــوزارة ب�ســـراء عيــن اأخـــرى بديلـــة ، واإخطار وزارة الإ�سكان 

لإ�سدار �سند ملكية للعني امل�سرتاة .

املــادة ) 15 ( 

يتم ا�ستثمار اأر�ض الوقف امل�سمولة بوكالة الوزير وفقا لل�سوابط وال�سروط الآتية : 

1 - احل�سول على اإذن من الوزير با�ستثمار اأر�ض الوقف ملدة ل تتجاوز )25( خم�سا 

وع�سرين �سنة ، مبا يتنا�سب مع حجم وطبيعة امل�سروع وم�سلحة الوقف . 

2 - يكـــون ال�ستثمـــار فـــي املجـــالت العقاريـــة اأو ال�سناعيـــة اأو التجاريــة اأو الزراعيــة 

وغريها من املجالت ، ح�سبما يراه امل�ستثمر ، وتوافق عليه الوزارة .

3 - اأن يتـــم ال�ستثمـــار وفقـــا لالأهـــداف والأغـــرا�ض التـــي تقرهـــا الــوزارة مبا يوؤدي 

اإىل تنمية الوقـــف واملحافظــة عليـــه ، واأن يكــــون ال�ستثمـار فــــي اأن�سطة تتوافق 

مع مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية .

4 - على امل�ستثمـــر املحافظـــة علــــى اأر�ض الوقف ، واللتزام بالقواعـــد والإجـــراءات 

املعمول بها فـي �ساأن ال�ستثمار ، وفقا لأحكام قانون الأوقاف ولئحته التنفـيذية 

والقرارات الـوزاريــة ابتــداء من الإعـــالن عن ال�ستثـمار ، وحتــى ت�سليـــم اأر�ض 

الوقف بعد انتهاء مدة ال�ستثمار .

5 - يلتزم امل�ستثمر باأحكام وبنود عقد ال�ستثمار املربم بينه وبني الوزارة .

فور  ثابتة  من�ساآت  اأو  بناء  عليها من  وما  الوقف  اأر�ض  بت�سليم  امل�ستثمر  يلتزم   -  6

انتهاء املدة املحـددة لال�ستثمار بحالة �ساحلة ، ويحق للوزارة اتخـــاذ الإجـــراءات 

القانونيـة الالزمة حلمله على ذلك ، دون الإخـــالل بحقها فـي طلب التعوي�ض .
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ثانيا : ي�ساف اإلـــى الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون الأوقـاف امل�سـار اإليهـا ، املــواد )9( مكررا ، 

)13( مكررا ، )17( مكررا ، تكون ن�سو�سها كالآتي :

املــادة ) 9 ( مكررا

ل يجوز التعدي علـى املمتلكــات الوقفـيــة اأو اكت�ســاب اأي حق عيني عليها بالتقـــادم ، 

ويتـــم اإزالـــة التعدي عن طريق البلديات املخت�سة .

املــادة ) 13 ( مكررا

اأمــوال الوقــف املراد ا�ستثمارها عن طريق الإعالن باجلرائد  تقــوم الــوزارة بطرح 

الي�مية .

املــادة ) 17 ( مكررا

يتــم قيد الأموال العائدة مــــن ال�ستثمار ، واأوجـه �سرفها فـيمــــا يتــــم ا�ستقطاعـــه 

من اأرا�سي امل�ساجد اأو مدار�ض حتفـيظ القراآن الكرمي وفقا لالإجراءات والقواعد 

الآتية : 

تتولـى الدائرة ت�سجيل عوائد ال�ستثمار فـي ال�سجل املعد لذلك ، وعليهـــا التاأكد   - 1

مـــن اإيـــداع تلـــك العوائـــد فـي ح�ساب الوقف لدى امل�سرف املعتمد بال�سلطنة .

ت�سرف عوائد ال�ستثمــار فـي الإنفــاق علــى امل�ساجــد ومــدار�ض حتفـيــظ القــراآن   - 2

 ، اإدارتها  القائمني على  والأ�سخا�ض  املوظفـني  رواتب  ودفع  الكرمي و�سيانتها 

وما زاد عن ذلك يوجه اإىل امل�ساجد واملدار�ض الأخرى .

ي�ســاف اإلــــى الالئحــــة التنفـيذيــــة لقانــــون الأوقــــاف امل�ســـار اإليهــا ، ف�ســـــل جديـــــد  ثالثا : 

على النحو الآتي :  

 الف�شــل الثامــن

املوؤ�ش�شــات الوقفـيــة

املــادة ) 28 ( 

تعــــد املوؤ�س�سات الوقفـية من الأ�سخــــا�ض العتباريــــة اخلا�ســـة ذات النفــــع الــعام ، 

ول ت�ستهــدف ب�سفــة اأ�سا�سيـة حتقيــــق الك�ســـب املـــــادي ، ويكون الغر�ض منهــــا اإدارة 

وا�ستثمار اأموال الوقف ، واملحافظة عليها .
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املــادة ) 29 ( 

اجلريدة  فـي  قيدها  ن�سر  مبجرد  الوقفـية  للموؤ�س�سة  العتبارية  ال�سخ�سية  تثبت 

الر�سمية ، وتعترب من املوؤ�س�سات الوقفـية من ذلك التاريخ ، وتكون لأموالها الثابتة 

واملنقولة �سفة املال العام فـي تطبيق اأحكام قانون اجلزاء العماين .

املــادة ) 30 ( 

للواقـــــف اأو وكـــــالء الوقـــــف التقــدم اإىل الدائــــرة بطلــب اإن�ســــــاء موؤ�س�ســـــة وقفـيـــــة 

علــى النمــوذج املعد لذلك ، وفقا لل�سروط الآتية :

1 - األ يقل راأ�ض مالها عن )100000( مائة األف ريال عماين .

2 - اأن يكون لها مقر ثابت فـي ال�سلطنة .

واللوائــــح  الأوقــــاف  قانـــــون  اأحكــام  مــع  متفقــا  الأ�سا�ســي  نظامهــا  يكــون  اأن   -  3

والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له .

4 - اأن يكــون لهــا جملــــ�ض اإدارة مكــــون من اأع�ســـــاء مر�سحيــن مبعرفـــــة الواقــــــف 

اأو الوكيــل ممن تتوافر فيهم ال�سروط املقررة فـي هذه الالئحة .

 5 - اأن ي�سدر بتعيني جمل�ض الإدارة قرار من الوزير .

املــادة ) 31 ( 

اإن�ساء املوؤ�س�سة الوقفـية ، والتاأكد من توافر ال�سروط  تقوم الدائرة بفح�ض طلب 

املقـــررة فـي هــذه الالئحــة ، ويجب البت فـي الطلـــب خــالل )30( ثالثــني يومـــا 

من تاريــخ تقدميـــه م�ستوفـيا جميع �سروطه ، فـــاإذا انق�سـت هذه الفتـــرة دون البت 

فـي الطلب اعتبــر مرفو�ســا ، وملقدم الطلب التظلــم من هذا القرار للوزيــر خــالل 

، ويجب  يقينيــا  به علمــا  اأو علمــه   ، بالقــرار  اإخطاره  تاريخ  �ستني يوما من   )60(

البت فيــه خــالل )30( ثالثيــن يوما مــن تاريــخ تقدميه ، ويعترب م�سي املدة دون 

رد مبثابة رف�ض للتظلم .

املــادة ) 32 ( 

تقـــوم الدائـــرة بقيـــد املوؤ�س�ســة الوقفـية فـي ال�سجل املعد لذلك ، مع اإرفاق ن�سخة 

معتمدة من النظام الأ�سا�سي لها ، و يتم قيد الطلبات التي يتم رف�سها فـي �سجل 

خا�ض بذلك .
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املــادة ) 33 ( 

يجب اأن يت�سمن النظام الأ�سا�سي للموؤ�س�سة الوقفـية البيانات الآتية :

ا�سم املوؤ�س�سة الوقفـية ومقرها ، على اأن يتوافق ا�سمها مع ن�ساطها اأو موقعها   - 1

اجلغرافـي ، وحتظر الت�سمية على اأ�سا�س عرقي اأو طائفـي اأو مذهبي اأو ديني . 

 ، الع�سويــــة  انتهـــاء  وكيفـيـــة   ، و�ســـروط ع�سويتـــه   ، الإدارة  ت�سكيــــل جملـــــ�س   - 2

واخت�سا�سات جمل�س الإدارة ، ومدة عمله ، وكيفـية انعقاده ، واتخاذ قراراته .

الت�سرف  وكيفـية   ، اأموالها  ا�ستثمار  وعائد  الوقفـية  املوؤ�س�سة  وجمالت  اأن�سطة   - 3

فـيها . 

، وكيفـيــة حلهـــا  املوؤ�ســ�سات الوقفـيــة  املوؤ�س�ســة الوقفـية فـي غريهـــا من  4 - دمــج 

وت�سفـيتها .

املــادة ) 34 ( 

يكـــون مقـــر املوؤ�س�ســـة الوقفـيـــة حيـــث توجـــد الأمـــوال املوقوفة ، ويجــوز اأن يكون 

مقرها فـي حمافظة م�سقط ، ولها اأن تن�سئ فروعا مبختلف حمافظات ال�سلطنة 

طبقا لنظامها الأ�سا�سي ، وبعد موافقة الوزير . 

املــادة ) 35 ( 

للموؤ�س�ســـة الوقفـيـــة اأن تتخـــذ الو�سائل وال�سبل الكفـيلة بتحقيق اأهدافها وتبا�سر 

اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة  اأن�سطتها املختلفة فـي  كافة اخت�سا�ساتهـــا ، وتديـــر 

والتخطيط الذي ت�سعه الوزارة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 36 ( 

تتحـدد اأغــرا�س واأهداف املوؤ�س�ســة الوقفـية فــــي تنفـيــذ �سروط الواقــف وو�سيته ، 

وفــــي الإنفـــاق علـــى اأوجـــه البـــر والإح�ســان املختلفـــة ، ويجوز لهـــا فــــي �سبيل ذلك 

ال�ستثمــــار فـي املجالت العقاريــــة اأو ال�سناعيـــة اأو التجاريــة اأو الزراعيــة وغريهــا 

من املجالت .



اجلريدة الر�سمية العدد )1110(

املــادة ) 37 ( 

ت�سكــــل بقرار من الوزيـــر جلنة �سرعية تتوىل مراقبة اأعمال املوؤ�س�ســات الوقفـيـــة 

من الناحية ال�سرعية ، وو�سع ال�سوابط ال�سرعية الالزمة لأن�سطة هذه املوؤ�س�سات 

ولأوجه اإنفاق عوائد ا�ستثمارها .

املــادة ) 38 ( 

تخ�ســـع املوؤ�س�ســة الوقفـيـــة لإ�ســراف ورقابــــة وتوجيه الوزارة من الناحيــة املاليــة 

لنظامهــا  الوقفـيـــة  املوؤ�س�ســـة  عـــدم خمالفـــة  مـــن  تتثبـــــت  اأن  وللــوزارة   ، والإدارية 

الأ�سا�ســـي والقوانيــن واللوائح والقرارات املعمول بها فـي ال�سلطنة .

وللمفت�سيـــن املعينيــن مـن قـبل الوزيـر ، ومراقــب احل�سابــات ، الطالع على كافة 

�سجالت املوؤ�س�سة الوقفـية وم�ستنداتها ومتابعة اأوجه ن�ساطهــا ، وفـي حالــة ثبــوت 

خمالفـــات يتــــــم اإخطارهـــا لتالفـيهـــا ، واإزالة اأ�سبابهــــا خـــالل )30( ثالثني يومــــا 

من تاريخ الإخـطار .

املــادة ) 39 ( 

 ، اإ�سهارهــا وتاريخــه  ا�سمها و�سعارها ورقــم  اأن تذكر  الوقفـية  املوؤ�س�سة  يجب على 

وعنــوان ن�ساطها علــــى جميــــع دفاترها و�سجالتها ومطبوعاتهــــا ، ول يجـــوز لهـــا 

اأن تتخـــذ ا�سمــا اأو �سعارا يثري اللب�ض بينها ، وبني اأي موؤ�س�سة وقفـية اأخرى .

املــادة ) 40 ( 

يكـــون لكـــل موؤ�س�ســـة وقفـيـــة جملـــ�ض اإدارة ل يقــل عدد اأع�سائه عن )5( خم�سة ، 

ول يزيد على )7( �سبعـــة ، مبــن فـيهــم الرئيـــ�ض ، والذي يتوىل اإدارة �سوؤونها حتت 

اإ�سراف ورقابة الوزارة ، وي�سرتط فـي ع�سو جمل�ض الإدارة ما ياأتي :

1 - اأن يكــــون ح�ســــن ال�سيــــرة وال�سلــــوك ، ولــــم يثبــــت احلكــــم عليــــه بعقوبــــة جنايـــة 

اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

2 - األ يقل عمره عن )25( خم�ض وع�سرين �سنة .

3 - اأن تتوافر لديه خربة فـي الإدارة وال�ستثمار .
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املــادة ) 41 ( 

يجـــب األ تــقـــل وظيفـــة مـــن ميثــــل الــــوزارة فــــي ع�سويـــة جملـــ�ض اإدارة املوؤ�س�سة 

العمل  �سري  عن  �سنوي  ن�سف  بتقرير  الوزارة  موافاة  وعليه   ، مدير  عن  الوقفـية 

باملوؤ�س�سة .

املــادة ) 42 ( 

اأعمالها  الوقفـية وجدول  املوؤ�س�سة  اإدارة  ملجل�ض  اجتماع  بكل  الوزارة  اإخطار  يجب 

ومرفقاته فـــي املوعـــد الـــذي يحـــدده النظـــام الأ�سا�ســـي للموؤ�س�ســـة الوقفـيـــة ، كمـــا 

يجب اإيداع ن�سخة من حم�سر الجتماع لدى الوزارة خالل )15( خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ انعقاده .

املــادة ) 43 ( 

ل يجــوز اجلمــع بـــني ع�سويـــــة جملــــ�ض الإدارة فـي اأكثـــــر مـــن موؤ�س�ســـة وقفـيــــة ، 

كما ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة الوقفـية ، والعمل فـيها باأجر .

املــادة ) 44 ( 

اإذا خال مكان ع�سو جمل�ض الإدارة فـــي اأي موؤ�س�سة وقفـية ، فعلى الواقـــف اأو وكالئه 

اأو اأو�سيائــــه ، تر�سيـــــح مــــن ي�سغــــــل مكانـــــه ، ب�ســـرط اأن يكـــون م�ستوفـيـــا لل�ســـروط 

املقـــررة فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 45 ( 

للوزير اأن ي�سدر قرارا م�سببا بعزل ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة 

الوقفـية ، وتعيني غريه فـي حالة ارتكابه خمالفة اإدارية اأو مالية اأو جرمية جزائية 

ب�سرط األ يزيد عددهم على ن�سف اأع�ساء جمل�ض الإدارة ، فاإذا زاد العدد على هذا 

الـــحد تعني حل جمل�ض الإدارة ، وتعييــن جملــ�ض اإدارة موؤقـــــت ، مــع جــــواز اإحالــــة 

من يثبت ارتكابه جلرائم مالية اأو جزائية اإىل اجلهة الق�سائية .
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املــادة ) 46 ( 

ل يجــوز اإ�ســدار قــرار احلــل اإل بعــد اإخطار جمل�ض اإدارة املوؤ�س�سة الوقفـية بكتاب 

م�سجل باملخالفات املن�سوبة اإليه ، وانق�ساء )30( ثالثني يوما من تاريخ الإخطار 

مربرات  لديه  يكن  مل  ما   ، املخالفات  اأ�سباب  باإزالة  الإدارة  جمل�ض  يقوم  اأن  دون 

يقبلها الوزير .

وملجل�ض الإدارة ولكل ع�سو فـيه التظلم من هذا القرار خالل )60( �ستني يوما من 

تاريخ اإخطـــاره بالقــرار اأو علمــه بــه علمــا يقينيــا ، ويجــب البــت فـيـــه خـــــالل )30( 

ثالثيـــن يومــا من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد مبثابة رف�ض 

للتظلم .

املــادة ) 47 ( 

علـــى جملـــ�ض الإدارة الـــذي �ســـدر قـــرار بـحلـــه ، املبـــادرة بت�سليـــم الدائــرة جميـــع 

الأمــوال وال�سجالت وامل�ستندات واملوجودات اخلا�سة باملوؤ�س�سة الوقفـية .

املــادة ) 48 ( 

يتوىل جمل�ض اإدارة موؤقت يعينه الوزير اإدارة املوؤ�س�سة الوقفـية وا�ستثمار اأموالها 

اإىل حني تعيني جمل�ض اإدارة جديد . 

املــادة ) 49 ( 

يجوز دمج املوؤ�س�سات الوقفـية بعد موافقة الوزير ، اإذا توافرت ال�سروط الآتية :

متاثل اأغرا�ض واأن�سطة املوؤ�س�ستني اأو املوؤ�س�سات الوقفـية .  - 1

تعذر قيام اإحدى املوؤ�س�سات الوقفـية بتنفـيذ الأغرا�ض التي اأن�سئت من اأجلها .  - 2

اأو املوؤ�س�سات الوقفـيـة عن طريق ال�سم بنقل الذمة املاليــة  ويتم دمج املوؤ�س�ستـــني 

ملوؤ�س�سة اأو موؤ�س�سات وقفـية اإىل موؤ�س�سة وقفـية اأخرى ، اأو عن طريق املزج بتاأ�سي�ض 

موؤ�س�سة وقفـية جديدة توؤول اإليها ذمة املوؤ�س�ستني اأو املوؤ�س�سات الوقفـية .
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 املــادة ) 50 ( 

يحظر تعيني كل من تثبت م�سوؤوليته من اأع�ساء جمل�ض الإدارة عن وقوع املخالفات 

التي اأدت اإىل حل املوؤ�س�سة الوقفـية لع�سوية جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة وقفـية اأخرى .

املــادة ) 51 ( 

تتكون املوارد املالية للموؤ�س�سة الوقفـية مما ياأتي :

1 - عائدات ا�ستثمار اأموالها وم�سروعاتها ال�ستثمارية .

2 - التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها جمل�ض الإدارة .

املــادة ) 52 ( 

اأحد امل�سارف  فــــي ح�ســــاب با�سمها لدى  اأموالهـــا  اإيــــداع  املوؤ�س�ســـة الوقفـيـــة  علــــى 

تغيــــري  يجــــوز  ول   ، كتابــــة  بــــذلك  الـــوزارة  اإخطـــار  مـــع  ال�سلطنـــة  فــــي  املعتمدة 

امل�ســــرف اأو احل�ســـاب اإل مبوافقة الوزير .

املــادة ) 53 ( 

ت�ستغل  اأن  ولها   ، اأغرا�سها  يحقق  فـيما  اأموالها  تنفق  اأن  الوقفـية  املوؤ�س�سة  على 

فائ�ض هذه الأموال ل�سمان مورد ثابت ، على األ يوؤثر ذلك على ممار�سة ن�ساطها 

الأ�سا�سي .

املــادة ) 54 ( 

ل يجوز للموؤ�س�سة الوقفـية اأن تتلقى اأي اأموال اأو م�ساعدات من اأ�سخا�ض اأو جهات 

مقرهـــــا خــــــــارج ال�سلطنــــــة ، اأو اأن تر�ســـل اأمــــــوال لهـــــــذه اجلهـــــــات اأو الأ�سخــــــا�ض 

اإل مبوافقة الوزير ، واجلهات املخت�سة .


