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قــــرارات وأنظمـــة

UM AL-QURA

قرار رقم ( )225وتاريخ 1435/5/30هـ

قرارات مجلس الوزراء

املوافقة على اتفاقية مقر بني اململكة واملجل�س النقدي
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )110وتاريخ 1434/4/15هـ  .النقدي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،املوقع عليها
�إن جمل�س الوزراء
وبعـــد النظــــر يف قــرار جملــ�س ال�شـــورى رقم ()2/2وتاريخ
يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1434/6/18هـ املوافق 2013/4/28م،
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 10561
وتاريخ 1435/3/21هـ  ،امل�شتملة على برقية �صاحب ال�سمو امللكي 1435/3/6هـ .
بال�صغية املرافقة.
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ( )359وقـــد �أعـــد م�شــــروع مــر�ســــوم ملكــــي بذلك� ،صــيـغتــه مــرافقــة
وزير اخلارجية رقم  180249/2/6وتاريخ 1434/6/18هـ ،
املرافق لها م�شروع اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية وتاريخ 1435/4/5هـ .
لهذا.
يقرر
واملجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
املوافقة على اتفاقية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية واملجل�س
وبعد االطالع على م�شروع االتفاقية امل�شار �إليه.
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

مر�سوم ملكي رقم م 37/وتاريخ 1435/6/4هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412/8/27هـ .
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء،ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ 1414/3/3هـ .

ال�سعودية واملجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
وبنا ًء على املادة (الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى،
العربية ،املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1434/6/18هـ
ال�صادر بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ 1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ()2/2بتاريخ 1435/3/6هـ  .املوافق 2013/4/28م ،بال�صيغة املرافقة .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ()225بتاريخ
ثانياً :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء
1435/5/30هـ .
الأجهزة املعنية امل�ستقلة -كل فيما يخ�صه -تنفيذ مر�سومنا هذا.
ر�سمنا مبا هو �آت:
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
�أو ًال :املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية

اتـفـاقـيـة مقـــر
انطالقا من حر�ص حكومة اململكة العربية ال�سعودية على ت�سهيل �أعمال املجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،ورغبة يف �ضمان قيام املجل�س النقدي وموظفيه ب�أعمالهم على خري وجه  ،وا�ستناد ًا �إىل املادة ()23
من اتفاقية االحتاد النقدي،التي تن�ص على �أن (يتمتع البنك املركزي و�أجهزته وموظفوه يف الدول االع�ضاء باالمتيازات
واحل�صانات الالزمة لتحقيق �أهدافه والقيام مبهامه طبقاً التفاقية مزايا وح�صانات جمل�س التعاون  ،على �أن يربم البنك
املركزي عند �إن�شائه اتفاق مقر مع دولة املقر يحدد فيه امتيازته وح�صانته على وجه التف�صيل ،وت�سري هذه االمتيازات
واحل�صانات على املجل�س النقدي عند مبا�شرته ملهامه ووظائفه) ،ووفقاً للمادة ( )16من النظام الأ�سا�سي للمجل�س
النقدي التي تن�ص على �أنه (طبقاً للمادة ( )23من االتفاقية يتمتع املجل�س النقدي و�أع�ضاء جمل�س �إدارته وجلانه
وكذلك موظفوه باالمتيازات واحل�صانات املطلوبة لقيامهم بوظائفهم وفقاً لأحكام تلك املادة ،وللمجل�س �إبرام اتفاق مقر
مع دولة املقر تنظم العالقة بينهم).
وبناء على املادة ( )4من اتفاقية االحتاد النقدي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية واملادة ( )2من النظام
الأ�سا�سي للمجل�س النقدي اللتني تن�صان على �أن يكون مقر املجل�س النقدي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�أكيد ًا لذلك فقد اتفقت حكومة اململكة العربية ال�سعودية (دولة املقر) واملجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية على الأتي:

المادة األولى
(تعريفات)

يق�صد بامل�صطلحات املبينة �أدناه املعاين قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:

-1المملكة :اململكة العربية ال�سعودية.

-2المجلس النقدي :املجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الأطراف يف اتفاقية االحتاد النقدي.
-3المقر  :املقر الدائم للمجل�س النقدي وجميع املباين و�أجزاء املباين والأرا�ضي امللحقة بها التي ي�شغلها املجل�س
النقدي� ،سواء �أكان ميلكها �أم ي�ست�أجرها �أم ي�شغلها ب�أي �صفة كانت.
-4اتفاقية المزايا والحصانات :اتفاقية مزايا وح�صانات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
املوقعة يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1404/6/9هـ املوافق 1984/3/11م.

 -5رئيس المجلس :رئي�س جمل�س ادارة املجل�س النقدي.
 -6البنك المركزي :البنك املركزي للدول الأطراف يف اتفاقية االحتاد النقدي.
-7موظفو المجلس النقدي :الأ�شخا�ص املعينون ر�سمياً يف املجل�س النقدي بعد ابالغ رئي�س

املجل�س ب�أ�سمائهم للجهات املخت�صة يف اململكة.
 -8المحفوظات  :ال�سجالت  ،والر�سائل  ،والوثائق ،واملحررات  ،واملخطوطات  ،وال�صور ،والأفالم،
وال�شرائط امل�سجلة التي تخ�ص املجل�س النقدي �أو التي يف حوزته  ،وكل ما يف حكم ذلك من و�ساذل التقنية احلديثة.

المادة الثانية
(المقر)

مقر املجل�س النقدي هو مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية  ،ويعد يف حكم املقر �أي مكان يعقد فيه املجل�س
اجتماعاً له داخل دولة املقر.

المادة الثالثة
(الشخصية القانونية)

يتمتع املجل�س النقدي بال�شخ�صية القانونية امل�ستقلة ،ويكون مقره حتت �سلطته ورقابته يف حدود ما هو مقرر يف هذه
االتفاقية ونظامه الأ�سا�سي واتفاقية االحتاد النقدي املزايا واحل�صانات.

المادة الرابعة
(االمتيازات والحصانات)

يتمتع املجل�س النقدي و�أع�ضاء جمل�س �إدارته و�أجهزته وموظفوه يف اململكة باالمتيازات واحل�صانات الالزمة لتحقيق
�أهدافه والقيام مبهاته طبقاً االتفاقية املزايا واحل�صانات ،ويكون لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة املجل�س النقدي
االمتيازات واحل�صانات التي يتمتع بها ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية وفقاً للمادة ( )23من اتفاقية االحتاد النقدي
واملادة ()16من النظام الأ�سا�سي للمجل�س النقدي.

المادة الخامسة
(حرمة المقر)
-1اليجوز �أن ي�سمح با�ستخدام املقر ملج�أ �أوم�أوى لأي �شخ�ص �أو ا�ستخدامه يف �أغرا�ض تتنافى مع �صالحيات املجل�س

النقدي و�أهدافه.
-2حرمة املقر م�صونة المت�س ،وال يجوز اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي �أو �إداري داخلي ،وال يجوز لأي �شخ�ص يتوىل
�سلطة عامة يف اململكة دخول املقر ملبا�شرة �أي مهمة تتعلق بوظيفته �إال ب�إذن رئي�س املجل�س �أو من يفو�ضه بال�شروط
التي يحددها  ،على �أال يرتتب على ذلك �إخالل مبا جاء يف الفقرة ( )1من هذه املادة،.
-3تخت�ص حماكم اململكة وهيئاتها الق�ضائية بالنظر يف اجلرائم التي ترتكب يف املقر والف�صل فيها.

المادة السادسة
(الحماية واألمن)

توفر اململكة قوات الأمن الالزمة حلماية املقر و�ضمان اال�ستقرار والأمن يف الأماكن املجاورة وحفظ النظام فيها ،كما
تقدم بنا ًء على طلب رئي�س املجل�س قوات الأمن الالزمة للمحافظة على النظام داخل املقر.

المادة السابعة
(تأمين المرافق)

تعمل اململكة على ت�أمني املرافق واخلدمات العامة الالزمة للمقر بالعناية املتبعة للم�صالح احلكومية نف�سها يف جمال
الت�شغيل وال�صيانة والر�سوم املقررة داخل اململكة.

المادة الثامنة
(شعار المجلس)

للمجل�س النقدي �أن ي�ضع �شعاره على مقر ه ،وو�سائل النقل التابعة له.

المادة التاسعة
(السرية وحماية المحفوظات)

-1حترتم حكومة اململكة �سرية املعلومات املالية اخلا�صة بوادئع وح�سابات املجل�س النقدي وفقاً للأنظمة والتعليمات
املعمول بها.
-2يكون ملحفوظات املجل�س النقدي� -أينما وجدت -احل�صانة �ضد �أي انتهاك  -ويجب �أن حتمل الظروف �أو الربطات
�أو احلقائب املحتوية على مرا�سالت املجل�س النقدي عالمات خارجية ظاهرة تبني �صفتها ،ويجب �أن تقت�صر هذه
املرا�سالت على اال�ستعمال الر�سمي للمجل�س النقدي.
� -3إذا �شكت ال�سلطات يف اململكة �أن الظروف �أو الطرود �أو احلقائب املحتوية على مرا�سالت املجل�س النقدي حتتوي
على مواد ال يجوز �إر�سالها باحلقيبة الدبلوما�سية  ،ف�إن لها حق طلب فتحها بح�ضور ممثل من املجل�س النقدي.

المادة العاشرة
(حرية عمل المجلس)

 -1للمجل�س النقدي �أن ميار�س حقوقه بحرية دون �أن يخ�ضع لأي رقابة مالية �أو نظام �أو الئحة �أو قرار ر�سمي
بوقف الن�شاط ،وذلك وفقاً لنظامه الأ�سا�سي.
-2تعقد اجتماعات املجل�س بحرية كاملة يف حدود �أنظمته ولوائحه ،ويكون للم�شرتكني فيها احلق يف مناق�شة الأمور
املطروحة بحرية واتخاذ القرارات املتعلقة ب�أعمال املجل�س.

المادة الحادية عشرة
(تسهيالت التنقل)

-1ت�سهل اململكة مرور الأ�شخا�ص من مقر املجل�س النقدي و�إليه �إذا كانوا مكلفني بعمل ر�سمي ومبا يتفق مع اتفاقية
املزايا واحل�صانات بح�سب االتي:
�أ-ممثلو الدول الأع�ضاء يف املجل�س النقدي و�أفراد �أ�سرهم بح�سب املقرر يف الف�صل الرابع من اتفاقية املزاي
واحل�صانات.
ب -موظفو وخرباء املجل�س النقدي و�أفراد �أ�سرهم.
ج-جميع الأ�شخا�ص الذي يدعوهم املجل�س النقدي لإجناز �أعمال ر�سمية خا�صة به.
-2يبلغ رئي�س املجل�س �أو من يفو�ضه قبل مدة كافية اجلهات املعنية يف اململكة ب�أ�سماء ه�ؤالء الأ�شخا�ص ومراتبهم
ومهامتهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم.

المادة الثانية عشرة
(اإلبعاد عن دولة المقر)

مع مراعاة ما ورد يف املواد (الثالثة ع�شرة) و(احلادية ع�شرة) و(الثالثة والع�شرين) من اتفاقية املزايا واحل�صانات
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اتفاقية بني اململكة واملجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ..تتمة
�إذا �أ�ساء �أحد الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف املادة (احلادية ع�شرة) ا�ستعمال مزايا االقامة �أو مار�س يف اململكة ن�شاطاً
يتعار�ض مع م�صاحلها �أو خارجاً عن حدود �صفته الر�سمية ،فال تعفيه هذه املزايا من حق اململكة يف �إبعاده بعد
الت�شاور بني وزير خارجية اململكة ورئي�س املجل�س ووفقاً للمعمول به دولياً.

قرارات مجلس الوزراء

المادة الثالثة عشرة
(الوثيقة الشخصية للموظف)

المادة السابعة عشرة
(اإلحالل)

يحل البنك املركزي تلقائياً عند قيامه حمل املجل�س النقدي،وفقاً للمادة ( )4من االتفاقية االحتاد النقدي ،واملادة
( )18من النظام الأ�سا�سي للمجل�س النقدي.

متنــح اململكــة مـــوظفي املجلــ�س النقــدي وثيقة اثبات �شخ�صــية يتفــق علــي منــوذجـها مع رئي�س املجل�س.

المادة الثامنة عشرة
(تعديل االتفاقية)

للمجل�س النقدي احلق يف �إ�صدار ن�شرات ومطبوعات و�أفالم تتعلق ب�شتى نواحي ن�شاطه حتقيقاً لأغرا�ضه املن�صو�ص
عليها يف نظامه الأ�سا�سي  ،و�إذا كان التوزيع يف دولة املقر فعليه التن�سيق والت�شاور مع وزارة الثقافة والإعالم فيها.

المادة التاسعة عشرة
(التمثيل ومتابعة االنقاذ)

المادة الرابعة عشرة
(النشر واإلعالم)

المادة الخامسة عشرة
(تسوية المنازعات)

ت�سوىّ املنازعات التي تن�ش�أ بني حكومة اململكة واملجل�س النقدي يف �ش�أن تف�سري هذه االتفاقية �أو ت�أويلها �أو تطبيقها
بالطرق الودية ،ولهما -وباتفاقهما عند تعذر الت�سوية طبقاً ملا تقدم -عر�ض النزاع على التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم
التي يتفق عليها.

المادة السادسة عشرة
(حفظ النظام العام)

ال ت�ؤثر �أحكام االتفاقية على �سلطة دولة املقر يف اتخاذ ما تراه منا�سباً من تدابري حلماية �أمنها و�سالمتها �أو �سالمة
النظام العام على �أرا�ضيها.

يتم التفاو�ض واالتفاق يف �ش�أن �أي �إ�ضافة �أو تعديل �أو مراجعة الحقة لأحكام هذه االتفاقية بالإجراءات نف�سها التي
اتبعت يف �إبرامها.

متثل وزارة اخلارجية يف اململكة العربية ال�سعودية حكومة اململكة يف هذه االتفاقية وتقوم مبتابعة تنفيذها ،ويكون
رئي�س املجل�س ممث ًال عن املجل�س النقدي.
حررت هذه االتفاقية يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1434/6/18هـ املوافق 2013/4/28م من ن�سختني �أ�صليتني باللغة
العربية  ،يحتفظ كل طرف من املوقعني عليها بن�سخة منها ،وت�صبح نافذة من تاريخ ابالغ حكومة اململكة املجل�س
با�ستيفاء الإجراءات النظامية الالزمة لذلك.

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وزير اخلارجية

عن املجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية
رئي�س املجل�س

قرار رقم ( )230وتاريخ 1435/5/30هـ

املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة ال�صحة يف اململكة ووزارة
ال�صحة يف جمهورية الربتغال للتعاون يف املجاالت ال�صحية
�إن جمل�س الوزراء
بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 3535
وتاريخ 1435/1/26هـ  ،امل�شتملة على برقية معايل وزير ال�صحة
رقم  3/1/182575وتاريخ 1434/6/3هـ  ،املرافقة لها الن�سخة
النهائية ملذكرة تفاهم بني وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة ال�صحة يف جمهورية الربتغال للتعاون يف املجاالت ال�صحية ،
واملت�ضمنة طلب معاليه ا�ستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد االطالع على م�شروع مذكرة التفاهم امل�شار �إليه.

وبعد االطـالع على قـــرار جملـــ�س الوزراء رقـــم ( )187وتــــاريخ
1431/5/26هـ .
وبعد االطالع على املح�ضر رقم ( )452وتاريخ 1434/8/6هـ  ،املعد
يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء .
وبعـــد النظـــر يف قـــرار جملـــ�س ال�شـــورى رقم ()54/111وتاريخ
1435/1/2هـ .
وبعد االطالع على تو�صية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم ()193
وتاريخ 1435/2/14هـ .

يقرر
املوافقة على مذكرة تفاهم بني وزارة ال�صحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة ال�صحة يف جمهورية الربتغال للتعاون يف املجاالت
ال�صحية ،املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1434/5/25هـ ،
املوافق 2013/4/6م  ،بال�صيغة املرافقة.
وقد �أعد م�شروع مر�سوم ملكي بذلك� ،صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

مر�سوم ملكي رقم م 40/وتاريخ 1435/6/4هـ
بعون اهلل تعاىل
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بنا ًء على املادة (ال�سبعني) من النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )90/بتاريخ 1412/8/27هـ .
وبنا ًء على املادة (الع�شرين) من نظام جمل�س الوزراء ،ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )13/بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبنا ًء على املادة(الثامنة ع�شرة) من نظام جمل�س ال�شورى ،ال�صادر
بالأمر امللكي رقم (�أ )91/بتاريخ 1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم ( )54/111بتاريخ
1435/1/2هـ .
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )230بتاريخ 1435/5/30هـ .
ر�سمنا مبا هو �آت:
�أو ًال :املـوافـقـة علـى مذكــرة تفــاهم بني وزارة ال�صحــة يف اململكــة

العربية ال�سعودية ووزارة ال�صحة يف جمهورية الربتغال للتعاون
يف املجاالت ال�صحية ،املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1434/5/25هـ ،املوافق 2013/4/6م  ،بال�صيغة املرافقة.
ثانياً :على �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ور�ؤ�ساء
الأجهزة املعنية امل�ستقلة-كل فيما يخ�صه-تنفيذ مر�سومنا هذا.

عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

مذكرة تفاهم
�إن وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية ووزارة ال�صحة يف جمهورية الربتغال (امل�شار �إليها فيما بعد
بالطرفني) رغبة منهما يف تعزيز روابط ال�صداقة بني البلدين وتطوير التعاون بينهما يف املجاالت ال�صحية وفقاً
للأنظمة والقوانني املعمول بها يف البلدين ويف �إطار االتفاقية العامة املوقعة بني البلدين بتاريخ 2006/4/25م.
اتفقتا على ما ي�أتي:
المادة األولى
ي�شجع الطرفان التعاون يف املجاالت ال�صحية  ،وبخا�صة ما يلي:
�أ  -التعاون يف جمال الأ�شعة البعادي.
ب -ا لتعاون يف جمال مكافحة وعالج الأمرا�ض غري املعدية وبخا�صة �أمرا�ض ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب  ،وال�شرايني
وجراحتها والأمرا�ض الع�صبية وجراحة الأع�صاب.
ج  -تبادل اخلربات يف الت�أهيل والعالج الطبيعي.
د  -التعاون يف جمال البحوث الطبية.
هـ  -التعاون يف جمال التعاقد مع الكوادر ال�صحية الربتغالية.
و  -التعاون يف جمال تدريب الكوادر ال�صحية ال�سعودية يف الربتغال.
ز  -تبادل زيارات اخلرباء والوفود بني اجلانبني.
ح  -التعاون التقني يف �شبكة الت�شخي�ص اجلماعي البعادي.
ط  -التعاون التقني يف جمال �صناعة الأدوية.
المادة الثانية
 -1يتم متويل الأن�شطة املذكورة يف املادة ( )1من مذكرة التفاهم هذه من املوارد املتاحة وفقاً للقوانني والأنظمة
والت�شريعات الوطنية لكل دولة.
 -2يتحمل كل طرف جميع التكاليف املرتتبة على زيارة ممثليه �إىل بلد الطرف الآخر.
المادة الثالثة
ميكن للطرفني االتفاق على �إن�شاء جلنة فنية م�شرتكة للتعاون يف املجاالت ال�صحية الواردة يف هذه املذكرة حتت

ا�شراف اللجنة ال�سعودية الربتغالية امل�شرتكة وفقاً للمادة العا�شرة يف االتفاقية العامة املوقعة بني البلدين
بتاريخ 2006/4/25م.
المادة الرابعة
وفقاً للمادة الثامنة من االتفاقية العامة املوقعة بني البلدية بتاريخ 2006/4/25م يتفق الطرفان على الآلية
الالزمة لتنفيذ بنود هذه املذكرة ،ويكون كل طرف م�س�ؤو ًال عن تنفيذها يف بلده.
المادة الخامسة
-1تدخل هذه املذكرة حيز التنفيذ بعد ثالثني يوماً من تاريخ �آخر �إ�شعار متبادل بني الطرفني ،عرب القنوات
الدبلوما�سية يفيد با�ستكمال جميع الإجراءات الداخلية لكل الطرفني الالزمة لذلك وتظل �سارية املفعول ملدة خم�س
�سنوات يتجدد العمل بها تلقائياً ملدد مماثلة.
 -2يف حالة رغبة �أحد الطرفني يف �إنهاء العمل بهذه املذكرة ،يجب �إخطار الطرف الآخر برغبته يف نهاء العمل بها
كتابة قبل ثالثة �أ�شهر من موعد انتهائها.
 -3يف حال �أنهي العمل بهذه املذكرة ت�ستمر �أحكامها نافذة بالن�سبة �إىل الربامج امل�شرتكة وااللتزامات املرتتبة
عليها حتى االنتهاء منه.
وقعت هذه املذكرة يف مدينة الريا�ض يوم ال�سبت 1434/5/25هـ املوافق 2013/4/6م ،من ن�سختني �أ�صليتني ،
باللغات العربية والربتغالية والإجنليزية ،والن�صو�ص الثالثة مت�ساوية يف احلجية ،وعند الإختالف يف التف�سري ف�إن
الن�ص الإجنليزي هو املرجح.

عن وزارة ال�صحة يف اململكة العربية ال�سعودية
د .عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة
وزير ال�صحة

عن وزارة ال�صحة يف جمهورية الربتغال
د .باولو ما�سيدو
وزير ال�صحة

