أعمـال وإنجـازات مجلس الشـورى
الدورة الخامسة
1434/3/2 -1430/3/3هـ

مجلس الشورى أحد أركان السلطة التنظيمية (التشريعي) في المملكة ،وشريك

رئيس في صناعة القرار ،بما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي
تحال إليه ،أو المقترحات التي يقدمها األعضاء بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم

المقدمة

بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

لقد نجح مجلس الشورى في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار ،وكان لمبادراته

وق ارراته األثر اإليجابي في تقديم معالجات لكثير من قضايا المجتمع الحيوية التي
تمس حياه المواطن ومستقبله.

إن قراءة سريعة لمضامين الموضوعات التي نوقشت تحت القبة والق اررات واألنظمة

الصادرة من المجلس خالل السنوات األربع للدورة الخامسة ،تجسد حجم النقلة
النوعية التي شهدها أداء المجلس ,وتمثلت منجزات المجلس في دورته الخامسة
التي انتهت في الثاني من شهر ربيع األول  1434هـ في طبيعة وعدد الق اررات التي

أصدرها المجلس.

إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس في دراسة جميع الموضوعات

التي أحيلت إليه من مقام خادم الحرمين الشريفين ،أو تلك التي تم اقتراحها من
أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تتيح
ألحد األعضاء أو عدد منهم اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.

وبلغة األرقام فقد ناقش مجلس الشورى نحو  580موضوعاً أصدر بشأنها أكثر
من  560خمسمائة وستين ق ار اًر  ،منها  124مائة وأربعة وعشرين ق ار اًر تختص
باألنظمة واللوائح و  216مائتين وستة عشر ق ار اًر خاصة بالتقارير السنوية و 203

مائتين وثالثة ق اررات لالتفاقيات والمعاهدات.

وحضر ثمانية وزراء إلى المجلس خالل الدورة الخامسة في مناقشة عامة مع

أعضاء المجلس حول آداء و ازراتهم وجوانب القصور فيها وسبل االرتقاء بآدائها بما

3

يصب في صالح الوطن والمواطن ،وهم صاحب السمو الملكي األمير منصور بن
متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البليدية والقروية وصاحب السمو األمير فيصل بن

عبداهلل آل سعود وزير التربية والتعليم ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة األستاذ أسامة
بن جعفر فقيه ومعالي وزير الخدمة المدنية السابق األستاذ محمد الفايز ومعالي وزير
المياه والكهرباء المهندس عبداهلل الحصين ومعالي وزير الشؤون االجتماعية الدكتور

يوسف العثيمين ومعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ومعالي وزير الصحة الدكتور
عبداهلل الربيعة .

و قدم مجلس الشورى رؤيته في أداء األجهزة الحكومية تضمنتها ق اررات رفعها

المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل ،وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة
ومناقشات عميقة لتقارير أداء الو ازرات واألجهزة الحكومية بهدف االرتقاء بخدماتها
أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم
المقدمة للمواطن ،األمر الذي ّ
التحديث والتطوير ألجهزتها ومؤسساتها.
وعلى صعيد آخر سعى المجلس إلى ترسيخ عالقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات

القطاع األهلي إو�قامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات ،لالطالع عن
قرب على خططها ومشروعاتها ،وما تقدمه تلك الجهات من خدمات ،والتعرف على
احتياجاتها والعقبات التي تواجهها ،حيث دأب المجلس على قيام أعضائه بزيارات

ميدانية إلى الو ازرات والمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات اإلنتاجية والخدمية،
كما حرص المجلس على توثيق التعاون مع مجالس المناطق بما يسهم في التعرف عن

قرب على أولويات خطط برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها.

ويسر األمانة العامة لمجلس الشورى إصدار هذا الكتيب بما يتيح للجميع التعرف

عن قرب على أعمال إو�نجازات دورة كاملة من أداء المجلس.
واهلل ولي التوفيق...

األمين العام لمجلس الشورى

أ.د .محمد بن عبداهلل آل عمرو

4

ملخص أع��م��ال وإن���ج���ازات مجلس ال��ش��ورى
للسنة األولى من الدورة الخامسة خالل المدة
من  1430 / 3 / 3هـ وحتى  1431 / 3 / 2هـ

ملخص أعمال وإنجازات مجلس الشورى للسنة األولى من
الدورة الخامسة خالل المدة
من 1430 /3 /3هـ وحتى 1431 /3 /2هـ
الـمــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

م
1

عدد محاضر جلسات المجلس

77

2

عدد الموضوعات المنتهية

108

3

عدد ق اررات المجلس

111

4

عدد الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح

17

5

عدد الق اررات الخاصة بالتقارير السنوية

50

6

عدد الق اررات باالتفاقيات والمعاهدات

37

7

عدد الق اررات بالموضوعات أخرى

7

8

عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية

2300

9

عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية

854

10

عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية

1070

11

عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات المنتهية

315

12

عدد المداخالت على الموضوعات األخرى

61

13

عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات

253

14

عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح

30

15

عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية

176

16

عدد توصيات اللجان التي أقرت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات

47

17

مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس

127

18

التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها

27

19

التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس

15

7

أ  -قرارات المجلس الصادرة بشأن األنظمة واللوائح:
ع����������������دد ع����������������دد الجلسات التي نوقش فيها
م��داخ�لات ت��وص��ي��ات ال����م����وض����وع خ��ل��ال ال��س��ن��ة
األولى -الدورة الخامسة
األعضاء اللجنة

م

الموضوع

1

م����ش����روع ن����ظ����ام ال��ن��ق��ل
بالخطوط الحديدية.

96

2

تباين وجهات النظر بين
مجلس ال���وزراء ومجلس
ال���ش���ورى ب��ش��أن م��ش��روع
الالئحة التنظيمية لمراكز
التأهيل األهلية للمعوقين.

15

3

طلب تعديل الفقرة ( )6من
المادة (الثالثة) من نظام
تبادل المنافع بين أنظمة
التقاعد المدني ،والتقاعد
ال��ع��س��ك��ري ،وال��ت��أم��ي��ن��ات
االجتماعية.

7

4

ط��ل��ب اس��ت��ث��ن��اء ال��ب��ن��وك
من المادة «األول��ى» من
نظام الشركات ليكون لها
الحق في إنشاء شركات
بمفردها.

11

1

5

مشروع نظام تربية النحل
ف����ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية.

15

1

*ج :الجلسة .س :السنة .د :الدورة.

8

1

1

1

ج  78 ،70 ،68س - 4
د4

ج  73 ،70س  - 4د 4
 7،5 ،س ، 1د5

ج  17،9س ،1د5

رقم القرار
وتاريخه
3/4
1430/3/11هـ
7/6
1430/3/25هـ

17/14
1430/5/1هـ

ج  ،75س  ،4د4

17/15

 17س ، 1د5

1430/5/1هـ

ج19،13س1د5

19/16
1430/5/8هـ

6

ط����ل����ب إج������������راء ب��ع��ض
ال���ت���ع���دي�ل�ات ع��ل��ى م���واد
ن��ظ��ام ال���ره���ن ال��ت��ج��اري،
ومواءمة المرسوم الملكي
ذي الرقم م 14/والتاريخ
1421/4/16ه�������������ـ م��ع
المادة الثامنة عشرة من
نظام الرهن التجاري.

10

7

الترتيبات المقترحة إللزام
مالك المصانع والمنشآت
ال��س��ك��ن��ي��ة وم����ا ش��اب��ه��ه��ا
بتوفير الغطاء التأميني
عن األض��رار التي تلحق
بأمالكهم.

12

8

م���ش���روع ن���ظ���ام ال��ه��ي��ئ��ة
الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي.

105

9

ظ���اه���رة ارت���ف���اع م��ع��دالت
اإلص�����اب�����ات وال���وف���ي���ات
نتيجة ح���وادث السيارات
و ض��رورة إيجاد الحلول
العملية السريعة.

36

م����ش����روع ال ئ���ح���ة ع��م��ال
 10الخدمة المنزلية ومن في
حكمهم.

122

م��ش��روع ال��ن��ظ��ام الوطني
 11للحماية من اإلشعاعات
المؤينة.

75

ط��ل��ب إض��اف��ة م����ادة إل��ى
م����واد ال��ق��س��م ال��� ارب���ع من
الفصل الخامس من نظام
 12ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
إلي����ج����اد ق����اع����دة ع��ام��ة
تحكم م��وض��وع ال��زي��ادات
والبدالت.

10

5

1

2

1

1

1

1

25/29

ج 25،24س،1د5

1430/5/29هـ

27/33

ج27،3س ،1د5

1430/6/7هـ

ج 36،19،18،17س، 1
د5

ج 39،38،9س ، 1د5

ج 39،38،6،5س ،1د5
ج،39،26،22،21
س ، 1د5

40

ج 62،55س ، 1د5

36/54
1430/7/6هـ
39/59
1430/7/19هـ
39/60
1430/7/19هـ
40/ 63
1430/7/20هـ

62/ 87
1431/1/4هـ

9

طلب تعديل المادة(الرابعة
 13عشرة) من نظام الضمان
الصحي التعاوني.

10

تعديل البنود( أوالً،ثانياً،
س�����ادس�����اً) م����ن م��ح��ض��ر
اللجنة ال��وزاري��ة للتنظيم
 14اإلداري الثالث والتسعين
ال���خ���اص ب���د ارس���ة ق��ط��اع
الرقابة المركزية والدراسة
المتعلقة بأجهزة التحقيق.

9

طلب تعديل الفقرة رقم()4
 15م��ن ال���م���ادة ال��ث��ال��ث��ة من
النظام العام للبيئة.

10

م��ش��روع نظام المرافعات
ال����ش����رع����ي����ة ،وم����ش����روع
ن������ظ������ام اإلج�����������������راءات
16
ال��ج�� ازئ��ي��ة،وم��ش��روع نظام
ال��م�� ارف��ع��ات أم����ام دي���وان
المظالم.

301

م��ش��روع تنظيم الفحص
الفني ال���دوري للمركبات
 17المعاد إلى المجلس عمالً
بالمادة ( )17م��ن نظام
مجلس الشورى.

10

4

854

30

المجموع

10

1

3

1

4

ج 63،53س ،1د5

ج 63س ،1د5

ج63س ،1د5

ج 46،45،44،43س ،1
د5
ج 68،67،66،47س ،1
د5

ج 73س ،1د5

63/ 88
1431/1/10هـ

63/ 89
1431/1/10هـ

63/ 90
1431/1/10هـ

68/ 96
1431/1/25هـ

73/ 103
1431/1/25هـ

ب  -ق��رارات المجلس الصادرة بشأن التقارير السنوية للوزارات
واألجهزة الحكومية:
ع�������������������دد ع���������������������دد ال��ج��ل��س��ات ال��ت��ي نوقش
فيها الموضوع
المداخالت التوصيات

م

الموضوع

1

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
ل���������������������وزارة ال������ب������ت������رول
وال��������ث��������روة ال���م���ع���دن���ي���ة
ل����ل����ع����ام����ي����ن ال���م���ال���ي���ي���ن
1426/1425ه���������������������ـ -
1427/1426هـ.

36

2

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��دي��وان
ال���م���ظ���ال���م ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1427/1426هـ.

18

3

التقريران السنويان للهيئة
العامة لالستثمار للعامين
الماليين 1425/1424ه��ـ
1426/1425 -هـ.

31

4

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية للعامين الماليين
1427/1426ه������������������������ـ-
1428/1427هـ.

15

5

6

8

3

1

3

ج  14 ،12س ، 4د4

ج 8،4س ، 4د4

ج  8 ،20 ،16س4
 ،د4

ج  74س ، 4د4

التقارير السنوية لمستشفى
ال��م��ل��ك فيصل التخصصي
وم���رك���ز األب���ح���اث ل�لأع��وام
المالية 1426/1425ه��ـ-
1427/1426ه������������������������ـ-
1428/1427هـ.

16

2

ج 72 ،69س ، 4د4

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

16

5

ج 16 ، 3س ، 1د5

رقم القرار وتاريخه

7/5
1430/3/25هـ

8/7
1430/3/26هـ
8/8
1430/3/26هـ

11/10
1430/4/9هـ

16/12
1430/4/24هـ

16/13
1430/4/24هـ

11

التقرير السنوي للمؤسسة
ال��ع��ام��ة ل����وزارة النقل للعام
المالي 1428/1427هـ.

11

8

التقريران السنويان للبنك
ال�����س�����ع�����ودي ل��ل��ت��س��ل��ي��ف
واالدخ���ار للعامين الماليين
1427/1426ه������������������������ـ-
1428/1427هـ.

15

9

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
ل���ه���ي���ئ���ة ال�������ري وال����ص����رف
ب������األح������س������اء ل���ل���ع���ام���ي���ن
الماليين1427/1426هـ-
1428/1427هـ.

9

10

7

12

2

4

2

ج 19،7س ، 1د5

ج 19،7س ، 1د5

ج 20،4س ، 1د5

ال������ت������ق������ري������ر ال�����س�����ن�����وي
للمؤسسة العامة للخطوط
ال��ح��دي��دي��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

17

1

ج 20،7س ، 1د5

11

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
الشؤون االجتماعية للعام
المالي 1428/1427هـ.

23

6

ج 22،21،11س، 1
د5

12

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للرئاسة
ال����ع����ام����ة ل���ه���ي���ئ���ة األم�����ر
ب���ال���م���ع���روف وال���ن���ه���ي عن
ال���م���ن���ك���ر ل���ل���ع���ام ال���م���ال���ي
1427/1426هـ.

40

5

ج 22،13س ، 1د5

13

التقرير السنوي لصندوق
تنمية الموارد البشرية للعام
المالي 1428/1427هـ.

18

4

ج 23،10س ، 1د5

14

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي لمدينة
ال��م��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

40

2

ج 24،23،11س، 1
د5

19/17
1430/5/8هـ
19/18
1430/5/8هـ

20/19
1430/5/9هـ

20/20
1430/5/9هـ
22/23
1430/5/16هـ
22/24
1430/5/16هـ
23/26
1430/5/22هـ
24/27
1430/5/23هـ

15

التقرير السنوي لمصلحة
اإلح���������ص���������اءات ال���ع���ام���ة
وال��م��ع��ل��وم��ات للعام المالي
1427/1426هـ

22

16

التقرير السنوي لمؤسسة
ال���ب���ري���د ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ام
المالي 1428/1427هـ.

11

17

ال��ت��ق��ري��ر ال��م��ت��ض��م��ن خطط
وزارة ال��م��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء
والمؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة وهيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج المزدوج،
والشركة السعودية للكهرباء
(من عام 1429هـ إلى عام
1432هـ).

24

18

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��دي��وان
المراقبة العامة للعام المالي
1427/1426هـ.

13

19

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي لهيئة
تنظيم ال��ك��ه��رب��اء واإل ن��ت��اج
ال�����م�����زدوج ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

27

20

التقرير السنوي للمؤسسة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب التقني
وال��م��ه��ن��ي ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

16

21

22

3

3

6

5

1

3

ج  53س ، 4د4

ج 25،12س ، 1د5

ج 29،27،12،11
س ، 1د5

ج28،27،10
د5

س،1

ج 28،13،29س ،1
د5

ج28،14س ،1د5

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
لمصلحة الجمارك للعامين
ال��م��ال��ي��ي��ن1427/1426ه��ـ
1428/1427-هـ.

23

4

ج 29،10س ،1د5

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
ال�����ع�����دل ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1428/1427هـ.

7

3

ج30،13س ،1د5

25/30
1430/5/29هـ
25/31
1430/5/29هـ

27/34
1430/6/7هـ

28/35
1430/6/8هـ
28/37
1430/6/8هـ
28/38
1430/6/8هـ
29/39
1430/6/14هـ
30/43
1430/6/15هـ

13

14

23

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
االت���������ص���������االت وت���ق���ن���ي���ة
ال��م��ع��ل��وم��ات ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

7

24

التقارير السنوية لصندوق
التنمية ال��ع��ق��اري��ة ل�لأع��وام
ال��م��ال��ي��ة1425/1424ه��ـ-
1426/1425ه�������������������ـ-
1427/1426ه������������������������ـ-
1428/1427هـ.

51

25

ال������ت������ق������ري������ر ال�����س�����ن�����وي
ل��ل��ب��ن��ك ال����زراع����ي ال��ع��رب��ي
ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1427/1426هـ.

10

26

التقرير السنوي للمؤسسة
ال���ع���ام���ة ل��ت��ح��ل��ي��ة ال��م��ي��اه
ال���م���ال���ح���ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

32

27

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للهيئة
ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��ت��خ��ص��ص��ات
ال��ص��ح��ي��ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

22

28

التقرير السنوي للمؤسسة
ال��ع��ام��ة ل��ل��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة للعام
المالي 1428/1427هـ.

20

29

التقرير السنوي لوزارة المياه
وال��ك��ه��رب��اء ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

11

30

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للرئاسة
العامة لرعاية الشباب للعام
المالي 1428/1427هـ.

20

2

ج32،8س ،1د5

ج،16
7

2

4

3

3

4

2

ج  47،49س ،1د5

ج 34،14س ،1د5

س،1

1430/6/28هـ

34/48
1430/6/29هـ
34/49
1430/6/29هـ
34/50
1430/6/29هـ

ج 37،14س ،1د5

ج 37،12س ،1د5
ج38،37،20
د5

1430/6/22هـ

33/46

18،69،67،64
س ،4د4

ج34،11،10
د5

32/44

س،1

37/55
1430/7/12هـ
37/56
1430/7/12هـ
38/58
1430/7/13هـ

31

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للهيئة
العامة للسياحة واآلثار للعام
المالي 1427/1426هـ.

12

32

2

ج 59 ، 57من س،4
د4

التقريران السنويان ل��وزارة
ال��ح��ج ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1427/1426ه������������������������ـ-
1428/1427هـ.

18

6

ج 41،4،3س ،1د5

33

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي لهيئة
ال��رق��اب��ة وال��ت��ح��ق��ي��ق للعام
المالي 1428/1427هـ.

21

3

ج 41،33س ،1د5

34

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
التربية والتعليم للعام المالي
1428/1427هـ.

6

6

ج 42،31س ،1د5

35

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
ل�����������������������وزارة ال�������ت�������ج�������ارة
ل������������ل������������ع������������ام������������ي������������ن
ال��م��ال��ي��ي��ن1426/1425ه��ـ
1427/1426-هـ.

34

36

التقريران السنويان ل��وزارة
ال��ع��م��ل ل��ل��ع��ام��ي��ن الماليين
1427/1426ه������������������������ـ-
1428/1427هـ.

21

37

التقرير السنوي للمؤسسة
ال���ع���ام���ة ل���ص���وام���ع ال��غ�لال
وم���ط���اح���ن ال���دق���ي���ق ل��ل��ع��ام
المالي 1428/1427هـ.

25

38

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
الصحة ،والتقرير السنوي
ل��م��س��ت��ش��ف��ى ال���م���ل���ك خ��ال��د
ل���ل���ع���ي���ون ل���ل���ع���ام ال���م���ال���ي
1428/1427هـ.

33

4

5

3

7

ج 64 ، 54 ، 52
س ،4د4

40/ 62
1430/7/20هـ
41/ 66
1430/10/8هـ
41/ 67
1430/10/8هـ
42/ 68
1430/10/9هـ
42/ 69
1430/10/9هـ

48/ 70

ج 48،42،12س ،4
د4
1430/10/30هـ

ج52،15،60
د5

ج53،52،25
د5

س،1

52/ 79
1430/11/14هـ

س،1

53/ 80
1430/11/20هـ

15

16

39

األهداف العامة لخطة التنمية
التاسعة(1432/1431هـ
1436/1435 -هـ).

27

2

40

التقرير السنوي لوزارة التعليم
ال��ع��ال��ي وال��ج��ام��ع��ات للعام
المالي 1428/1427هـ.

45

6

41

التقريران السنويان للهيئة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ح��ي��اة
الفطرية إو�نمائها للعامين
الماليين 1427/1426هـ-
1428/1427هـ.

17

42

2

ج54،50،49
د5

س،1

ج 58،32س ،1د5

ج 65،8س ،1د5

التقريران السنويان ل��وزارة
ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة للعامين
الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

42

6

ج 68،53،31،4،2
س ،1د5

43

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
الثقافة واإلعالم للعام المالي
1428/1427هـ.

26

5

ج 72،70،35،34
س ،1د5

44

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للرئاسة
ال���ع���ام���ة إلدارة ال��ب��ح��وث
العلمية واإلفتاء للعام المالي
1428/1427هـ.

10

45

التقرير السنوي لوزارة النقل
للعام المالي 1429/1428
هـ.

33

46

التقرير السنوي لهيئة سوق
المال من 1425/5/13ه��ـ
وحتى 1427/12/10ه����ـ،
وال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��ل��ع��ام
المالي 1427هـ1428/هـ.

13

47

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
ال�����ز ارع�����ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

31

1

3

1

5

ج 72،10س ،1د5

ج 74،55س ،1د5

ج 74،18س ،1د5

ج 75،74،27،26
س ،1د5

54/ 81
1430/11/21هـ
58/ 85
1430/12/20هـ
65/ 92
1431/1/17هـ

68/ 95
1431/1/25هـ
72/ 100
1431/2/10هـ
72/ 101
1431/2/10هـ
74/ 104
1431/2/17هـ
74/ 105
1431/2/17هـ
75/ 106
1431/2/18هـ

48

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي لهيئة
األم���ر ب��ال��م��ع��روف والنهي
ع��ن المنكر ل��ل��ع��ام المالي
1428/1427هـ.

10

49

50

4

ج 76،28س ،1د5

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
ل����ل����م����ؤس����س����ة ال����ع����ام����ة
للموانئ للعامين الماليين
1428/1427ه������������������������ـ-
1429/1428هـ.

19

1

ج 76،62س ،1د5

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي لمكتبة
الملك فهد الوطنية للعام
المالي1429/1428هـ.

6

3

ج 77،64س ،1د5

المجموع

1070

176

76/ 107
1431/2/23هـ

76/ 108
1431/2/23هـ
77/ 111
1431/2/24هـ

17

ج  -قرارات المجلس الصادرة بشأن االتفاقيات والمعاهدات
ومذكرات التفاهم:

18

ع������������������دد توصيا ت ال���ج���ل���س���ات ال��ت��ي
نوقش فيها
المداخالت اللجنة

م

الموضوع

1

مشروع اتفاقية لتشجيع االستثمارات
المتبادلة وحمايتها بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية أوكرانيا.

12

2

طلب المصادقة على التعديالت التي
أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين
لالتحاد الدولي لالتصاالت (أنطاليا
2006م) ع��ل��ى دس��ت��ور واتفاقية
االتحاد الدولي لالتصاالت.

8

3

م����ش����روع م����ذك����رة ت����ع����اون ع��ل��م��ي
وتعليمي بين وزارة التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية ووزارة
التربية الوطنية والتعليم العالي في
جمهورية جيبوتي.

7

4

مشروع اتفاقية التعاون العسكري
الفني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة روسيا االتحادية.

10

5

ط���ل���ب ان����ض����م����ام ال���م���م���ل���ك���ة إل���ى
ال��ب��روت��وك��ول الخامس م��ن اتفاقية
ح��ظ��ر أو تقييد اس��ت��ع��م��ال أسلحة
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة
الضرر أو عشوائية األثر.

7

6

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين
وزارة التجارة والصناعة في المملكة
ووزارة األع��م��ال والتجارة في دولة
قطر.

14

1

1

1

2

1

1

ج 2س ،1د5

ج 2س ،1د5

ج 9س ،1د5

ج 16س ،1د5

(الجلسة  31من
ال��س��ن��ة ال��راب��ع��ة-
الدورة الرابعة) 21

ج 22س ،1د5

رقم القرار وتاريخه
2/2
1430/3/6هـ

2/3
1430/3/6هـ

9/9
1430/4/2هـ
16/11
1430/4/24هـ
21/21
1430/5/15هـ

22/25
1430/5/16هـ

طلب تطوير مذكرة التفاهم الموقعة
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية وحكومة جنوب أفريقيا
لتصبح اتفاقية تعاون في المجال
العسكري بين الحكومتين.

11

1

ج 24س ،1د5

8

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي
واإلع�ل�ام���ي ب��ي��ن المملكة العربية
السعودية ودولة قطر.

8

1

ج 25س ،1د5

9

7

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون علمي
وتقني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الواليات المتحدة
األمريكية.

10

1

ج 28س ،1د5

 10طلب انضمام المملكة إلى االتفاقية
المتعلقة ب��س�لام��ة م��وظ��ف��ي األم��م
المتحدة واألفراد المرتبطين بها.

10

2

ج 30س ،1د5

م����ش����روع م����ذك����رة ت���ف���اه���م م��ل��ح��ق��ة
ب��ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون بين حكومة
 11المملكة وحكومة جمهورية الصين
الشعبية في قطاعات البترول والغاز
والمعادن.

8

1

ج 30س ،1د5

طلب انضمام المملكة إلى معاهدة
 12التعاون في شأن البراءات( PCT
ومعاهدة قانون البراءات(.)PLT

11

2

ج 30س ،1د5

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة سلطنة
13
عمان ف��ي ش��أن ال��خ��دم��ات الجوية
بين إقليميهما وما وراءهما.

5

م��ش��روع م��ذك��رة تفاهم للتعاون في
مجال االتصاالت وتقنية المعلومات
والبريد بين وزارة االتصاالت وتقنية
14
ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة ووزارة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات
االتصال بالجمهورية التونسية.

2

1

1

ج 31س ،1د5

ج 33س ،1د5

24/28
1430/5/23هـ
25/32
1430/5/29هـ
28/36
1430/6/8هـ
30/40
1430/6/15هـ
30/41
1430/6/15هـ
30/42
1430/6/15هـ
31/44
1430/6/21هـ

33/47
1430/6/28هـ

19

20

م���ش���روع ال��ن��ظ��ام األس�����اس لمركز
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ج��ن��ائ��ي��ة لمكافحة
15
ال��م��خ��درات لمجلس ال��ت��ع��اون ل��دول
الخليج العربية.

10

مشروع اتفاق تعاون بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة
16
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة ف���ي م��ج��ال
الشباب والرياضة.

4

م��ش��روع اتفاقية ت��ع��اون ف��ي مجال
النقل البحري بين حكومة المملكة
17
العربية السعودية وحكومة جمهورية
تركيا.

9

1

1

1

ج 34س ،1د5

ج 35س ،1د5

ج 36س ،1د5

م��ش��روع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ف��ي مجال
الحجر الصحي عند دخ��ول األف��راد
لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين
 18وزارة الصحة في المملكة واإلدارة
ال��ع��ام��ة ل��م�� ارق��ب��ة وف��ح��ص ال��ج��ودة
وال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ف���ي ج��م��ه��وري��ة
الصين الشعبية.

6

1

ج 37س ،1د5

طلب المصادقة على اتفاقية االتحاد
 19ال��ن��ق��دي ل��م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ل���دول
الخليج العربية.

12

1

ج 40س ،1د5

م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ش��أن إق��ام��ة ح��وار
استراتيجي بين دول مجلس التعاون
20
ل���دول الخليج العربية وجمهورية
تركيا.

11

طلب النظر في التعديالت المقترحة
ال ت��ف��اق��ي��ة ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي
21
لتوسيع صالحية االستثمار المخولة
للصندوق.

11

1

1

ج 40س ،1د5

ج 41س ،1د5

34/51
1430/6/29هـ
35/52
1430/7/5هـ
36/53
1430/7/6هـ

37/56
1430/7/12هـ

40/ 61
1430/7/20هـ
40/ 64
1430/7/20هـ
41/ 65
1430/10/8هـ

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي
والتعليمي بين وزارة التعليم العالي
22
في المملكة العربية السعودية ووزارة
العلوم واالبتكار في مملكة أسبانيا.

10

1

ج 48س ،1د5

انضمام المملكة العربية السعودية
23
إلى اتفاقية األمان النووي.

7

1

ج 49س ،1د5

انضمام المملكة العربية السعودية
إلى االتفاقية المشتركة بشأن أمان
24
التصرف ف��ي ال��وق��ود المستهلك و
أمان التصرف في النفايات المشعة.

7

انضمام المملكة العربية السعودية
إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية
25
ال��م��دن��ي��ة ع���ن األض������رار ال��ن��ووي��ة
وبرتوكول تعديلها.

6

م���ش���روع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون
العسكري بين وزارة الدفاع والطيران
26
في المملكة العربية السعودية ووزارة
الدفاع في جمهورية مصر العربية.

8

م���ش���روع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ش��اور
والتنسيق بين وزارة الخارجية في
27
المملكة العربية السعودية ووزارة
الخارجية في دولة قطر.

6

48/ 71
1430/10/30هـ
49/ 72
1430/11/6هـ
49/ 73

2

ج 49س ،1د5

(1430/11/6هـ)
1431/2/5هـ

3

1

1

ج 49س ،1د5

ج 51س ،1د5

ج 51س ،1د5

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية
أوزب���ك���س���ت���ان ل��ت��ج��ن��ب االزدواج
28
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
ف��ي ش���أن ال��ض�� ارئ��ب ع��ل��ى ال��دخ��ل،
ومشروع البروتوكول المرافق له.

6

2

ج 51س ،1د5

طلب التصديق على معاهدات األمم
 29المتحدة ومبادئها المتعلقة بالفضاء
الخارجي.

10

3

ج 51س ،1د5

49/ 74
1430/11/6هـ
51/ 75
1430/11/13هـ
51/ 76
1430/11/13هـ

51/ 77
1430/11/13هـ

51/ 78
1430/11/13هـ

21

مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك
ع��ب��دال��ع��زي��ز ف��ي المملكة العربية
30
ال��س��ع��ودي��ة وم��رك��ز م��ي��راث ل��ل��ت��راث
والثقافة بدولة تركمانستان.

9

مشروع اتفاقية للتعاون في المجال
 31ال��ق��ض��ائ��ي ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية وجمهورية السودان.

3

1

55

محضر ال��ف��ري��ق ال��ف��ن��ي ال���ذي أع��د
 32خطوط أألس��اس في البحر األحمر
وخليج العقبة والخليج العربي.

21

1

56

مشروع اتفاق بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية
33
ألمانيا االتحادية حول التعاون في
المجال األمني.

10

1

62

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية والمجلس الفيدرالي
34
السويسري في مجال خدمات النقل
الجوي المنتظم.

6

1

65

م��ش��روع اتفاقية ال��خ��دم��ات الجوية
 35ب��ي��ن المملكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
وجمهورية أوزباكستان.

9

1

71

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون علمي
وتقني بين حكومة المملكة العربية
36
السعودية وحكومة جمهورية جنوب
أفريقيا.

9

مشروعا اتفاقيتا تعاون بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة
 37جمهورية السودان في مجالي النقل
البحري ،ونقل الركاب والبضائع على
الطرق البرية.

2

2

315

47

المجموع

22

1

ج 55س ،1د5

1

71

73

55/ 82
1430/11/27هـ
55/ 83
1430/11/27هـ
56/ 84
1430/11/28هـ
62/ 86
1431/1/4هـ
65/93
1431/1/17هـ
71/98
1431/2/9هـ
71/99
1431/2/9هـ

73/102
1431/2/16هـ

د  -موضوعات أخرى ناقشها المجلس:
م

الموضوع

1

ع������������������دد ت��وص��ي��ات الجلسات التي
نوقش فيها
المداخالت اللجنة

ت���ك���وي���ن ال���ل���ج���ان ال��م��ت��خ��ص��ص��ة
وتسمية رئيس ك��ل لجنة ونائبه
للسنة األولى من الدورة الخامسة.

2

2،1

2

تقرير اللجنة المكونة إلعادة دراسة
اختصاصات اللجان وأسمائها.

12

1

3

تكوين لجنة خاصة لدراسة مشروع
نظام مقترح لتوطين وظائف عقود
التشغيل وال��ص��ي��ان��ة ف��ي المرافق
الحكومية بموجب المادة (.)23

12

21،17،16

4

مقترح مشروع نظام الزي الوطني
السعودي بموجب ال��م��ادة ()23
من نظام المجلس.

14

32

5

ت��ك��وي��ن ل��ج��ن��ة خ���اص���ة ل���د ارس���ة
م��وض��وع ظ��اه��رة االس��ت��ي�لاء على
األراضي الحكومية ومشروع الئحة
مراقبة األ ارض��ي الحكومية إو� ازل��ة
التعديات.

12

6

إض���اف���ة ع��ض��وي��ن إل����ى ال��ل��ج��ن��ة
الخاصة ب��د ارس��ة م��وض��وع ظاهرة
االستيالء على األراضي الحكومية
وم��ش��روع الئحة مراقبة األ ارض��ي
الحكومية إو�زالة التعديات.

رقم القرار وتاريخه
/2/1د
1430/3/6هـ
لم يوافق المجلس على
مقترحات اللجنة
/21/22د

64

68

1430/5/15هـ
(ال���ل���ج���ن���ة ال���خ���اص���ة
م��س��ت��م��رة ف���ي دراس����ة
مشروع النظام)
لم يوافق المجلس على
المقترح

/64/91د
1431/1/11هـ

/68/94د
1431/1/25هـ

23

24

7

تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح
ت��ع��دي��ل ن���ظ���ام ال��ت��ق��اع��د ال��م��دن��ي
وال���ع���س���ك���ري ون���ظ���ام ال��ت��أم��ي��ن��ات
االجتماعية بإضافة م��ادة جديدة
تتعلق بالعالوة السنوية ،بموجب
المادة ( )23من نظام المجلس.

9

8

ت����س����م����ي����ة ل������ج������ان ال���م���ج���ل���س
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ،إو�ض����اف����ة لجنة
جديدة باسم لجنة حقوق اإلنسان
والعرائض(لجنة رقم .)13

12

9

ت���ك���وي���ن ال���ل���ج���ان ال��م��ت��خ��ص��ص��ة
وتسمية رئيس ك��ل لجنة ونائبه
للسنة الثانية من الدورة الخامسة.

69

76

77

/69/97د
1431/2/2هـ

/76/109د
1431/2/23هـ
/77/110د
1431/2/23هـ

هـ  -الموضوعات التي كانت تحت الدراسة في المجلس خالل
السنة األولى من الدورة الخامسة:
أو ً
ال :الموضوعات التي ناقشها المجلس وقرر إعادة دراستها من ِقبل اللجان:
م

الموضوع

ع������������������دد
المداخالت

1

اق�����ت�����راح م����ش����روع ن��ظ��ام
للتطوع في المملكة العربية
السعودية بموجب م23/
من نظام المجلس.

9

2

ظ���اه���رة االس���ت���ي�ل�اء على
األراض������������ي ال���ح���ك���وم���ي���ة
وم���ش���روع ال ئ��ح��ة م�� ارق��ب��ة
األ ارض��ي الحكومية إو� ازل��ة
التعديات.

29

3

اقتراح مشروع نظام مزاولة
مهنة التعليم وفق المادة
(.)23

13

4

اقتراح تعديل رسوم تأشيرة
االس���ت���ق���دام وف����ق ال��م��ادة
«الثالثة والعشرين» من
نظام المجلس.

27

5

مقترح تعديل نظام هيئة
ال��س��وق ال��م��ال��ي��ة بإضافة
م��واد جديدة تعنى بعالوة
اإلصدار وفق المادة ()23

24

الجلسات التي نوقش فيها

ج 1س ، 4د4

ج 1س ، 4د4
ج 64س ،1د5

ج 5س ، 4د4

ج 13س ، 4د4
ج 16،15س ،1د5
ج 15س ، 3د4
ج 20،19س ،1د5

ما تم بشأنه
أح����ي����ل إل�����ى ل���ج���ن���ة ال����ش����ؤون
االج������ت������م������اع������ي������ة ب�����ت�����اري�����خ
1429/3/8هـ

أع�����ي�����د إل�������ى ل���ج���ن���ة ال���م���ي���اه
ب����ت����اري����خ 1429/3/8ه���������������ـ،
ث�����م ع������رض ع���ل���ى ال��م��ج��ل��س
ب��ت��اري��خ1431/1/11ه��ـ ،وقرر
المجلس تشكيل لجنة خاصة
لدراسته بقراره برقم /64/91د
أحيل إلى لجنة الشؤون التعليمية
بتاريخ 1429/3/22هـ
أعيد الموضوع إلى لجنة الشؤون
المالية بتاريخ 1430/4/24هـ

أحيل إلى لجنة الشؤون المالية
بتاريخ 1430/5/9هـ

25

26

6

مقترح تعديل بعض مواد
نظام التقاعد العسكري.

31

7

م����ق����ت����رح ت����ع����دي����ل ن���ظ���ام
الكهرباء المقدم بموجب
ال���م���ادة ( )23م��ن نظام
المجلس.

12

8

مقترح إصدار نظام سوق
ال��ع��ق��ار ال��س��ع��ودي المقدم
بموجب المادة ( )23من
نظام المجلس.

8

9

مشروع الالئحة التنظيمية
للجنة ال��وط��ن��ي��ة لسالمة
ال���م���رور واق���ت���راح إن��ش��اء
ج���م���ع���ي���ة ال����م����ل����ك ف��ه��د
للسالمة.

12

10

م����ش����روع م���ق���ت���رح ل��ن��ظ��ام
الخصخصة بموجب المادة
( )23من نظام المجلس.

10

11

م����ش����روع ن����ظ����ام م��ق��ت��رح
ل��ت��وط��ي��ن وظ���ائ���ف ع��ق��ود
ال��ت��ش��غ��ي��ل وال��ص��ي��ان��ة في
ال��م�� ارف��ق الحكومية وف��ق
المادة (.)23

12

ق��رر المجلس استكمال د ارس��ة
الموضوع من قبل اللجنة الخاصة
ج 77،45،43س ، 4ب��ت��اري��خ 1430/2/20ه��������ـ .ثم
د4
ن���وق���ش ف���ي ال��م��ج��ل��س ب��ت��اري��خ
1431/2/9هـ .وستقوم اللجنة
ج 71س ، 1د5
ال��خ��اص��ة ب��ال��رد على م��داخ�لات
األعضاء الحقاً.
ج 75س ، 4د4

ج 75س ، 4د4

ج 10،9س ، 1د5

ج 16س ، 1د5

أحيل إل��ى لجنة المياه بتاريخ
1430/2/13هـ

أحيل إلى لجنة الشؤون المالية
بتاريخ 1430/2/13هـ

أع��ي��د للجنة ال��ش��ؤون األمنية
بتاريخ 1430/4/3هـ
أح����ي����ل إل�����ى ل���ج���ن���ة ال����ش����ؤون
االق�������ت�������ص�������ادي�������ة ب�����ت�����اري�����خ
1430/4/24هـ

ج 21،17،16س ، 1ت��ك��وي��ن ل��ج��ن��ة خ��اص��ة ل��دراس��ة
المقترح بتاريخ1430/5/15هـ
د5

12

إعادة دراسة اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد
ف����ي ض������وء م��ات��ض��م��ن��ت��ه
اإلس��ت�� ارت��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
لحماية النزاهة ومكافحة
ال��ف��س��اد ال��ت��ي ت��م إق��راره��ا
ب���م���وج���ب ق�������رار م��ج��ل��س
ال������وزراء ذي ال���رق���م 43
والتاريخ 1428/2/1هـ.

6

13

مقترح تعديل نظام التقاعد
المدني والعسكري ونظام
ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
بإضافة مادة جديدة تتعلق
ب��ال��ع�لاوة ال��س��ن��وي��ة ،وف��ق
المادة (.)23

9

14

15

ج 37،36س ، 1د5

ج 69س ، 1د5

أعيد إلى لجنة الشؤون الخارجية
1430/7/13هـ
بتاريخ

لم توافق لجنة اإلدارة والموارد
البشرية والعرائض على المقترح
وق����رر ال��م��ج��ل��س ت��ش��ك��ي��ل لجنة
خاصة لدراسته بقراره ذي الرقم
/69/97د

مقترح إضافة مادة لنظام
ال���ع���م���ل ت��ت��ع��ل��ق ب��ص��رف
إع��ان��ات م��ال��ي��ة للعاطلين
ع������ن ال����ع����م����ل ب���م���وج���ب
المادة(.)23

14

ج 73س ، 1د5

أحيل إلى لجنة اإلدارة والموارد
ال��ب��ش��ري��ة وال���ع��� ارئ���ض ب��ت��اري��خ
1431/2/16هـ

م����ش����روع ن���ظ���ام ال��ص��ح��ة
النفسية.

20

ج 77،75س ، 1د5

أعيد إلى لجنة الشؤون الصحية
والبيئة بتاريخ 1431/2/24هـ

27

ثان ًيا :الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان فيهاخالل السنة األولى من
الدورة الخامسة:

28

الجلسات التي
عدد المداخالت
نوقش فيها

ما تم بشأنه

م

الموضوع

1

التقرير السنوي لهيئة التحقيق
واالدع�����اء ال��ع��ام ل��ل��ع��ام المالي
1428/1427هـ.

11

2

ط��ل��ب إي���ج���اد ت��ف��س��ي��ر ق��ان��ون��ي
ل��م��اه��ي��ة اإلق���ام���ة ال��دائ��م��ة في
المملكة المنصوص عليها في
المادة الثانية من نظام الضمان
االجتماعي.

7

3

ال��ت��ق��اري��ر ال��س��ن��وي��ة ل��ص��ن��دوق
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ل�ل�أع���وام
ال��م��ال��ي��ة 1427/1426ه���������ـ-
1428/1427ه������������������������������������ـ-
1429/1428هـ.

10

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 48س، 1
ال���ش���ؤون ال��م��ال��ي��ة م��ن ت��اري��خ
د5
1430/10/30هـ

4

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ج��م��ع��ي��ة
ال��ه�لال األح��م��ر السعودي لعام
1428هـ(2007م).

11

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 48س، 1
ال��ش��ؤون الصحية والبيئة من
د5
1430/10/30هـ
تاريخ

5

التقرير السنوي لديوان المظالم
للعام المالي 1428/1427هـ.

8

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 50س ، 1الشؤون اإلسالمية والقضائية
وح��ق��وق اإل ن���س���ان م��ن ت��اري��خ
د5
1430/11/7هـ

6

مشروع نظام الشركات.

194

ج ،56،54،52ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
 6 0 ، 5 9 ، 5 7ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة والطاقة
من تاريخ 1430/12/27هـ
س ، 1د5

7

التقرير السنوي للهيئة العامة
للطيران ال��م��دن��ي للعام المالي
1428/1427هـ.

10

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 58س، 1
النقل واال ت���ص���االت م��ن تاريخ
د5
1430/12/20هـ

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 15س ، 1الشؤون اإلسالمية والقضائية
وح��ق��وق اإل ن���س���ان م��ن ت��اري��خ
د5
1430/4/23هـ
انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون
ج 32س، 1
االجتماعية واألس���رة والشباب
د5
من تاريخ 1430/6/22هـ.

8

مشروع نظام إيرادات الدولة

54

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 61س، 1
ال���ش���ؤون ال��م��ال��ي��ة م��ن ت��اري��خ
د5
1431/1/3هـ

9

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات للعام المالي
 1429/1428هـ.

10

انتظار وجهة نظر لجنة النقل
ج 62س، 1
واالتصاالت وتقنية المعلومات
د5
من تاريخ 1431/1/4هـ

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل����دارة الملك
ع���ب���دال���ع���زي���ز ل���ل���ع���ام ال���م���ال���ي
 1429/1428هـ.

11

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 62س، 1
الشؤون الثقافية واإلعالمية من
د5
1431/1/4هـ.
تاريخ

11

م��ش��روع ن��ظ��ام إدارة ال��ن��ف��اي��ات
البلدية الصلبة.

45

انتظار وجهة نظر لجنة المياه
ج 64،63س1
والمرافق والخدمات العامة من
 ،د5
تاريخ 1431/1/11هـ

12

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان للهيئة
العربية السعودية للمواصفات
والمقاييس للعامين الماليين
1427/1426ه������������������������������������ـ-
1428/1427هـ.

10

13

طلب انضمام المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة ل�ل�ا ت���ف���اق ال���دول���ي
للسكر.

11

14

مشروع نظام أخالقيات البحث
على المخلوقات الحية المعاد
إلى المجلس عمالً بالمادة 17
من نظام المجلس.

10

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 65س، 1
ال��ش��ؤون الصحية والبيئة من
د5
1431/1/17هـ
تاريخ

15

ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��������وزارة
اال ت��ص��االت وتقنية المعلومات
للعام المالي1429/1428هـ.

8

انتظار وجهة نظر لجنة النقل
ج 67س، 1
واالتصاالت وتقنية المعلومات
د5
من تاريخ 1431/1/24هـ

16

ال��ت��رت��ي��ب ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي لمصانع
المياه المعبأة وغير المعبأة،
ومصانع الثلج ،ومحالت تقليل
الملوحة(وضع مصانع ومحالت
مياه الشرب المعبأة).

90

10

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 65س، 1
ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة والطاقة
د5
من تاريخ 1431/1/17هـ
ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 65س، 1
ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة والطاقة
د5
من تاريخ 1431/1/17هـ

انتظار وجهة نظر لجنة المياه
ج 70،69س1
والمرافق والخدمات العامة من
 ،د5
تاريخ 1431/2/3هـ

29

30

17

ال���ت���ق���ري���ر ال���ش���ام���ل ل��م��ج��ل��س
ال����خ����دم����ات ال���ص���ح���ي���ة ل��ل��ف��ت��رة
م���ن 1425/8/11ه������������ـ حتى
1429/6/25هـ.

11

18

ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��������وزارة
ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ام
المالي1429/1428هـ.

13

19

تباين وجهات النظر حيال قضايا
تهريب ال��م��خ��درات والمسكرات
التي تصدر فيها أحكام قضائية
نهائية من المحاكم الشرعية،
ومدى نظامية نظرها مجدداً من
قبل اللجان الجمركية.

8

20

اإلستراتيجية الوطنية لتنمية
ال��ح��رف وال��ص��ن��اع��ات ال��ي��دوي��ة
وخطتها التنفيذية.

15

21

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل��م��ؤس��س��ة
ال����ب����ري����د ال�����س�����ع�����ودي ل���ل���ع���ام
المالي1429/1428هـ.

9

22

م���ش���روع ت��ن��ظ��ي��م ج���ائ���زة خ���ادم
الحرمين الشريفين للمخترعين
والموهوبين.

9

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 72س، 1
ال��ش��ؤون الصحية والبيئة من
د5
1431/2/10هـ
تاريخ
انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون
ج 72س، 1
االجتماعية واألس���رة والشباب
د5
من تاريخ 1431/2/10هـ
ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 73س ، 1الشؤون اإلسالمية والقضائية
وح��ق��وق اإل ن���س���ان م��ن ت��اري��خ
د5
1431/2/16هـ
ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن���ظ���ر ل��ج��ن��ة
ج 75س، 1
ال��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة والطاقة
د5
من تاريخ 1431/2/18هـ
انتظار وجهة نظر لجنة النقل
ج 76س، 1
واالتصاالت وتقنية المعلومات
د5
من تاريخ 1431/2/23هـ
انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون
ج 77س، 1
التعليمية والبحث العلمي من
د5
تاريخ 1431/2/24هـ

رسم توضيحي لعدد القرارات الصادرة من المجلس خالل
السنة األوالى من الدورة الخامسة
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قرارات التقارير
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رسم توضيحي لعدد المداخالت التي قدمت على الموضوعات
خالل السنة األوالى من الدورة الخامسة
1200
1070

1000

854

800
600
400

315

200
61
الأنظمة واللوائح
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التقارير
ال�سنوية

االتفاقيات
واملعاهدات

املو�ضوعات
الأخراى

0

و  -ضيوف الجلسات للسنة األولى من الدورة الخامسة:
جزءا من جلساته خالل السنة
بلغ عدد الوفود اللذين زاروا المجلس و حضروا
ً
وفدا ،منها ( )19وزيراً ووفداً أجنبي ًا ،و ( )60وفداً
األولى من الدورة الخامسة ()122
ً
من منسوبي الجهات الحكومية ،و ( )43وفداً من طالب المدارس والجامعات،
على النحو اآلتي:
ملحوظة  :ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة.
وزراء ووفود أجنبية

مسؤولون من جهات حكومية

وفود طالبية

• وف�����د م����ن ال��م��ت��ق��اع��دي��ن غ��ي��ر
السعوديين وعائالتهم،من العاملين
لدى شركة أرامكو السعودية (.)5
• وفد برئاسة د /أحمد بحر رئيس
المجلس التشريعي الفلسطيني
باإلنابة(.)7
• وف���د م��ن ال��ب��رل��م��ان المكسيكي
برئاسة السيدة /سارة شيخ غوزمان
رئيسة لجنة الصداقة المكسيكية
السعودية بالبرلمان المكسيكي(.)9
• وفد من المتحدثين والمتحدثات
الدوليين الذين ي��زورون المملكة
للمشاركة في المؤتمر الثاني تحت
عنوان(عصر جديد لطب األسنان)
وال������ذي ن��ظ��م��ت��ة إدارة ال���ش���ؤون
الصحية بالحرس الوطني(.)16
• وف��د م��ن ال��ب��رل��م��ان الباكستاني
برئاسة معالي السيد /موالنا فضل
الرحمن (.)17
• وف������د م����ن م���ج���ل���س ال����ش����ورى
البحريني ب��رئ��اس��ة معالي رئيس
المجلس األستاذ /علي بن صالح
الصالح(.)21
• م��ع��ال��ي رئ��ي��س دي����وان المراقبة
العامة األستاذ /أسامة بن جعفر
فقيه والوفد المرافق له(.)23

• منسوبو وزارة الخارجية (.)3
•منسوبو ديوان المظالم (.)4
• م���ن���س���وب���و وزارة ال���خ���دم���ة
المدنية(.)4
• منسوبو وزارة النقل (.)7
• منسوبي وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات (.)8
• م��ن��س��وب��و ش���رك���ة االت���ص���االت
السعودية(.)9
• م���ن���س���وب���و اإلدارة ال���ع���ام���ة
للمرور(.)9
• منسوبو مصلحة الجمارك(.)10
• منسوبو ديوان المراقبة(.)10
• وفد من منسوبي كل من:
• وزارة المياه والكهرباء ،شركة
المياه الوطنية،هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج(.)12
• منسوبو وزارة الزراعة (.)13
• منسوبو هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج (.)13
• م���دي���ر ع����ام ال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي
بالمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني(.)14
• مدير ع��ام الميزانية والتخطيط
في المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة(.)14

• م��ت��درب��ون م��ن المعهد الملكي
المهني الصناعي بالرياض(.)4
• أساتذة من قسم الفيزياء بكلية
العلوم جامعة الملك سعود (.)5
• أس��ات��ذة وم��ع��ي��دات كلية اآلداب
للبنات جامعة الملك سعود (.)6
• وفد من نادي القانون للطالبات
ب��ك��ل��ي��ة األ ن��ظ��م��ة ب��ج��ام��ع��ة الملك
سعود(.)7
• ط��ل��اب م����ن م�������دارس ال������رواد
االبتدائية األهلية(.)7
• ط��ل�اب م���ن م���درس���ة ال��ن��ع��ي��ري��ة
الثانوية للبنين(.)9
• ط�لاب م��دارس األب��ن��اء بالحرس
الملكي (.)12
• ط�ل�اب ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة من
مدارس ابن رشد األهلية(.)13
• ط���ل���اب م����������دارس ال���م���ن���اه���ج
األهلية(.)14
• طالب مدارس رواد التربية(.)15
• ط��ل�اب ال��م��رح��ل��ة ال��م��ت��وس��ط��ة
لمدارس الفرسان(.)15
• طالب مجمع ابن الجزري لتحفيظ
القرآن الكريم (.)15
• طالبات كلية اللغات والترجمة
بجامعة الملك سعود (.)16
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• ضيوف وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد السيد/
صادق خان ،وزير بوزارة البلديات
واألق��ل��ي��ات ف��ي بريطانيا ،والسيد/
أزهر علي مستشار وكيل ال��وزارة،
وال��س��ي��د /ش���ور كيلنج السكرتير
األول في السفارة البريطانية(.)23
• وفد من رؤساء هيئة الموظفين
وك��ب��ار ال��م��س��اع��دي��ن التشريعيين
ف�����ي ال����ك����ون����ج����رس األم����ري����ك����ي،
وأع��ض��اء ال��س��ف��ارة ال��س��ع��ودي��ة في
واشنطن(.)25
• وفد المنتدى العالمي للبرلمانيين
اإلسالميين ،وهم:
• معالي السيد /عبدالمجيد مناصرة
رئ��ي��س ال��م��ن��ت��دى.ال��دك��ت��ور /ناصر
ال��ص��ان��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��م��ن��ت��دى.
الدكتور /صالح عبدالرحمن عضو
المنتدى.األستاذ /ع ّ��زام الهنيدي.
الدكتور /عبدالقادر عمارة.األستاذ/
عبدالقادر قرنية (.)34
• وف���د م��ن ال��ب��رل��م��ان البريطاني
برئاسة النائب داينال كوزبيكسي
م���ن ح���زب ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن وال��ن��ائ��ب
ال��س��ي��رم��ي��ن��زي س��ك��ان��ب��ل م��ن ح��زب
الديموقراطيين األح����رار ،والنائبة
كرستين ارس��ل م��ن ح��زب العمال،
والسيد مايكل قربن باحث برلماني
لرئيس الوفد ،والسيدة مادلين هلي
سكرتيرة الوفد.
• سعادة األستاذ /آدم عبدالمولى
رئ���ي���س وح�����دة ال���ش���رق األوس����ط
شمال أفريقيا بمكتب المفوضية
السامية لحقوق اإلنسان بجنيف
وبمرافقيه(.)50
• م����ع����ال����ي وزي����������ر ال����خ����دم����ة

34

• منسوبو هيئة التحقيق واالدعاء
العام (.)15
• م��ن��س��وب��و ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة
لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق
(.)15
• م���ن���س���وب���و ه���ي���ئ���ة ال����س����وق
المالية(.)18
• وفد من المنطقة الشرقية(.)20
• منسوبو الرئاسة العامة لرعاية
الشباب(.)20
• منسوبو مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية(.)21
• منسوبو المديرية العامة للدفاع
المدني(.)21
• منسوبو الهيئة العامة للغذاء
والدواء(.)21
• منسوبو األمانة العامة للهيئة
العليا لألمن الصناعي(.)21
• منسوبو وزارة البترول والثروة
المعدنية(.)21
• منسوبو وزارة الزراعة(.)21
• منسوبو مستشفى الملك فيصل
التخصصي(.)21
• وف��د ض��م س��ع��ادة ال��م��ق��دم /علي
ال��ش��ه��ري م���ن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة
للدفاع المدني ،والمهندس /غرمان
ال��ش��ه��ري م��ن األم����ن ال��ص��ن��اع��ي،
واألستاذ/عبدالرحمن أبو النجا من
وزارة الداخلية(.)26
• عضوات مركز األمير محمد بن
فهد إلعداد القيادات الشابة(.)27
• منسوبو الرئاسة العامة لهيئة
األم����ر ب��ال��م��ع��روف وال��ن��ه��ي عن
المنكر(.)28
•م����ن����س����وب����و وزارة ال���خ���دم���ة
المدنية(.)31

• ط�لاب المرحلة المتوسطة من
مدارس نجد األهلية(.)19
• ط��ل��اب م����ن م��ع��ه��د ال��ع��اص��م��ة
النموذجي (.)21
• ط���ل��اب م����ن م��������دارس ري����اض
الصالحين الثانوية(.)21
• طالبات مدارس الرياض(.)22
• طالب مدرسة البسام في المنطقة
الشرقية(.)24
• طالب كلية السياحة واآلث��ار في
جامعة الملك سعود(.)24
• وفد طالبي من الجمعية الخيرية
لرعاية األيتام (.)25
• ط��ل��اب م�������دارس دار ال������رواد
النموذجية بمحافظة جدة(.)26
• ط���ل���اب م�����������دارس ال������رواب������ي
االبتدائية(.)26
• أعضاء المجلس الطالبي بجامعة
دار العلوم(.)26
• ط�لاب مدرسة الصديق الثانوية
بالرياض ومدرسيها(.)27
• ط��ال��ب��ات م�����دارس دار ال��ع��ل��وم
بالرياض(.)27
• طالب مدرسة الشيخ عبدالعزيز
بن باز الثانوية(.)29
• طالب المدارس السعودية الثانوية
(.)30
• ط�لاب جامعة الملك س��ع��ود بن
عبدالعزيز للعلوم الصحية(.)30
• ط��ال��ب��ات قسم ال��ق��ان��ون بجامعة
األمير سلطان األهلية (.)32
• ط����ل���اب ك����ل����ي����ة االت������ص������االت
والمعلومات(.)32
• األستاذ بقسم اللغة العربية في
جامعة الملك سعود الدكتور /حمزة
(.)38
المزيني

المدنية(.)53
• وف��د من البرلمان السنغافوري،
برئاسة السيد عبداهلل الترموجي،
رئيس البرلمان .وعضوية أعضاء
البرلمان السيد /أحمد محمد مجد.
والسيد /بو قوت كوانق ،والسيد/
محمد فيصل إبراهيم خان سوارتي،
وسعادة السفير السنغافوري لدى
المملكة السيد /ونج كو بون.
• وف��د من وزارة خارجية رومانيا
(.)62
• س��ع��ادة األم��ي��ن ال��ع��ام لمجلس
النواب األفغاني السيد /غالم حسن
كران ،والوفد المرفق له(.)67
• وف���د م��ن ج��ام��ع��ة ف��ل��وري��دا في
أميركا(.)72
• وف����د م���ن م���دي���ري ال��ج��ام��ع��ات
ال��ك��ن��دي��ة ،وم�� ارف��ق��ي��ه��م م���ن وزارة
التعليم العالي(.)73
• وفد من وزارة الخارجية الهولندية
ي��� ارف���ق���ه���م س��ف��ي��ر ه���ول���ن���دا ل���دى
المملكة(.)75

وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م

•م����ن����س����وب����و
العالي(.)32
• منسوبو وزارة الثقافة واإلع�لام
(.)35
• م���ن���س���وب���و اإلدارة ال���ع���ام���ة
للمرور(.)38
• م���ن���س���وب���و اإلدارة ال���ع���ام���ة
للمرور(.)39
• منسوبو وزارة العدل(.)45
• وفد من مسؤولي الخدمات العامة
ل��م��ج��ال��س ال����ش����ورى ،وال����ن����واب،
وال��وط��ن��ي ،ب��دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية(.)45
• وفد من المجلس األعلى للقضاء
فضيلة الشيخ /ع���ادل ب��ن محمد
الدويسان(.)47
• م���ن���س���وب���و وزارة االق���ت���ص���اد
والتخطيط(.)49
• م���ن���س���وب���و وزارة االق���ت���ص���اد
والتخطيط(.)50
• س��ع��ادة رئ��ي��س تحرير صحيفة
ال��ج��زي��رة األس���ت���اذ /خ��ال��د ال��م��ال��ك
ومرافقيه(.)51
• الكاتب االقتصادي في صحيفة
االق��ت��ص��ادي��ة ال��دك��ت��ور /ص��ال��ح بن
علي السلطان(.)51
• منسوبو وزارة الصحة(.)52
• م���ن���س���وب���و م���ج���ل���س ال����غ����رف
السعودية(.)52
• م���ن���س���وب���و ه���ي���ئ���ة ال����س����وق
المالية(.)54
• م���ن���س���وب���و وزارة ال����ت����ج����ارة
والصناعة(.)54
• أح���د م��ن��س��وب��و م��ؤس��س��ة النقد
العربي السعودي(.)54
• منسوبي وزارة النقل (.)55

• طالب من برنامج نورين الصيفي
ل��رع��اي��ة الموهوبين ف��ي الحلقات
القرآنية(.)40
• ط�لاب قسم التاريخ في جامعة
الملك سعود(.)52
• طالب األكاديمية الدولية للعلوم
الصحية بالمجمعة(.)60
• طالب متوسطة ابن خلدون(.)60
• طالبات كلية طب األسنان من
جامعة الملك سعود(.)64
• طالبات قسم القانون بجامعة
األمير سلطان(.)65
• ط�لاب مدرسة ثانوية أب��ي بكر
ابن العربي(.)66
• ط����ل���اب ال����م����ع����ه����د ال���ع���ل���م���ي
بالرياض(.)67
• ط���ل���اب م�����������دارس ال���ت���رب���ي���ة
النموذجية(.)68
• ط�لاب م��دارس األقصى األهلية
بجدة(.)68
• ط���ل���اب م�����������دارس األم�����ج�����اد
األهلية(.)69
• ط�لاب م��درس��ة ربعي ب��ن عامر
المتوسطة واالبتدائية(.)70
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• م����ن����س����وب����و ه���ي���ئ���ة ال����س����وق
المالية(.)56
• أح���د م��ن��س��وب��و م��ؤس��س��ة النقد
العربي
• السعودي(.)56
• م����ن����س����وب����و ه���ي���ئ���ة ال����س����وق
المالية(.)57
• أح���د م��ن��س��وب��ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة
والتعليم(.)58
• أح���د منسوبي دي����وان المراقبة
العامة(.)61
• منسوبو هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات (.)62
• أح�����د م��ن��س��وب��ي دارة ال��م��ل��ك
عبدالعزيز(.)62
• منسوبو وزارة الداخلية (.)64
• منسوبو الهيئة العربية السعودية
للمواصفات والمقاييس(.)65
• م��ن��س��وب��و ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
للمتقاعدين(.)69
• منسوبو وزارة الصحة(.)72
• م���ن���س���وب���و وزارة ال����ش����ؤون
االجتماعية(.)72
• منسوبو الهيئة العامة للسياحة
واآلثار(.)75
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رسم توضيحي لعدد الوفود الحاضرة لجلسات المجلس خالل السنة
األوالى من الدورة الخامسة
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ز -التوصيات اإلضافية:
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م

الموضوع

ال��ت��وص��ي��ات
التوصيات
ع�����������������دد ال����م����واف����ق
ال���م���واف���ق
التوصيات ع����������ل����������ى
عليها
مناقشتها

1

مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية

1

1

-

2

التقريران السنويان ل���وزارة البترول وال��ث��روة المعدنية
للعامين الماليين 1426/1425هـ1427/1426-هـ.

5

3

3

3

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل����دي����وان ال��م��ظ��ال��م ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1427/1426هـ.

1

1

1

4

التقريران السنويان للهيئة العامة لالستثمار للعامين
الماليين 1425/1424هـ1426/1425 -هـ.

2

1

-

5

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل������وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

1

-

-

6

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لوزارة النقل للعام المالي
1428/1427هـ.

1

-

-

7

التقريران السنويان للبنك السعودي للتسليف واالدخ��ار
للعامين الماليين 1427/1426هـ1428/1427-هـ.

4

-

-

8

التقريران السنويان لهيئة الري والصرف باألحساء للعامين
الماليين1427/1426هـ1428/1427 -هـ.

2

-

-

9

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام
المالي 1428/1427هـ.

2

1

-

10

التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام المالي
1428/1427هـ.

5

-

-

11

التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر للعام المالي 1427/1426هـ.

1

1

1

12

التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام
المالي 1428/1427هـ.

2

-

-

13

التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
للعام المالي 1428/1427هـ.

3

1

-

14

الترتيبات المقترحة إل ل���زام م�لاك المصانع والمنشآت
السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن األضرار
التي تلحق بأمالكهم.

2

15

-

-

التقرير المتضمن خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة
العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج ،والشركة السعودية للكهرباء لألربع
سنوات القادمة (من عام 1429هـ إلى عام 1432هـ).

6

-

-

16

التقرير السنوي ل��دي��وان المراقبة العامة للعام المالي
1427/1426هـ.

2

1

1

17

التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
للعام المالي 1428/1427هـ.

1

1

-

18

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
للعام المالي 1428/1427هـ.

2

-

-

19

التقريران السنويان لمصلحة الجمارك للعامين الماليين
1427/1426هـ1428/1427-هـ.

3

1

-

20

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��������وزارة ال����ع����دل ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

3

-

-

21

التقرير السنوي لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات للعام
المالي 1428/1427هـ.

1

-

-

22

التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية لألعوام
ال����م����ال����ي����ة1425/1424ه����ـ1426/1425 -ه�����������ـ-
1427/1426هـ1428/1427-هـ.

2

2

2

23

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
للعام المالي 1428/1427هـ.

2

-

-

24

التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
للعام المالي 1428/1427هـ.

1

1

-

25

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية
السعودية للعام المالي 1428/1427هـ.

1

1

1

26

التقرير السنوي ل���وزارة المياه والكهرباء للعام المالي
1428/1427هـ.

2

-

-

39

40

27

التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام
المالي 1428/1427هـ.

3

-

-

28

مشروع الئحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

2

-

-

29

التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة واآلث��ار للعام
المالي 1427/1426هـ.

1

-

-

30

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان ل����وزارة ال��ح��ج للعامين الماليين
1427/1426هـ1428/1427-هـ.

1

-

-

31

التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي
1428/1427هـ.

1

-

-

32

التقرير السنوي ل���وزارة التربية والتعليم للعام المالي
1428/1427هـ.

6

-

-

33

ال������ت������ق������ري������ران ال�����س�����ن�����وي�����ان ل���������������وزارة ال�����ت�����ج�����ارة
ل����ل����ع����ام����ي����ن ال��������م��������ال��������ي��������ي��������ن1426/1425ه��������ـ
1427/1426-هـ.

5

2

 1ودمجت
م���������������������ع
ت����وص����ي����ة
ال���ل���ج���ن���ة
الثالثة

34

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان ل����وزارة العمل للعامين الماليين
1427/1426هـ1428/1427-هـ.

5

1

1

35

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن
الدقيق للعام المالي 1428/1427هـ.

4

-

-

36

التقرير السنوي لوزارة الصحة  ،والتقرير السنوي لمستشفى
الملك خالد للعيون للعام المالي1428/1427هـ .

3

1

1

37

التقرير السنوي ل��وزارة التعليم العالي والجامعات للعام
المالي 1428/1427هـ.

3

1

-

38

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان للهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية إو�نمائها للعامين الماليين 1427/1426ه��ـ-
1428/1427هـ.

2

-

-

39

مشروع نظام المرافعات الشرعية ،ومشروع نظام اإلجراءات
الجزائية ،ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

1

1

1

40

التقريران السنويان لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين
1428/1427هـ1429/1428-هـ.

9

1

1

41

التقرير السنوي ل���وزارة الثقافة واإلع�ل�ام للعام المالي
1428/1427هـ.

11

1

1

42

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1429/1428
هـ.

4

2

-

43

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�������وزارة ال����زراع����ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1428/1427هـ.

5

1

-

44

التقرير السنوي لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
للعام المالي 1428/1427هـ.

1

-

-

45

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للموانئ للعامين
الماليين 1428/1427هـ1429/1428-هـ.

2

1

-

127

27

15

اإلجــمـالــي

41

رس��م توضيحي لعدد التوصيات اإلضافية والتوصيات التى نوقشت
والتوصيات الموافق عليها خالل السنة األوالى من الدورة الخامسة

140

124

120
100
80
60
40

25
6
1 3
الأنظمة وللوائح
التو�صيات الإ�ضافية

42

14
التقارير احلكومية

20
0 0 0
الأتفاقيات
واملعاهدات

التو�صيات املناق�شة

0 0 0
�أخرى
التو�صيات املوافق عليها

0

رسم توضيحي لعدد الموضوعات التي قدمت عليها توصيات إضافية
خالل السنة األوالى من الدورة الخامسة

45

41

40
35
30
25
20
15
10

4
الأنظمة
واللوائج

التقارير
احلكومية

0
الأتفاقيات
واملعاهدات

0
�أخرى

5
0

43

م��ل��خ��ص أع��م��ال وإن���ج���ازات م��ج��ل��س ال��ش��ورى
للسنة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال�����دورة ال��خ��ام��س��ة خ�لال
ال���م���دة م������ن1431/3/3ه������ـ إل����ى 1432/3/2ه���������ـ:

ملخص أع��م��ال وإن��ج��ازات مجلس ال��ش��ورى خ�لال السنة
الثانية من الدورة الخامسة خالل المدة من 1431 /3 /3هـ
إلى 1432 /3 /2هـ:
المــوضـ ــوع

م
1

عدد جلسات المجلس

2

عدد الموضوعات المنتهية

153

3

عدد ق اررات المجلس

154

4

عدد الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح

34

5

عدد الق اررات الخاصة بالتقارير السنوية

51

6

عدد الق اررات باالتفاقيات والمعاهدات

66

7

عدد الق اررات بالموضوعات األخرى

8

عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية

9

عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية

840

10

عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية

855

11

عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات المنتهية

460

12

عدد المداخالت على الموضوعات األخرى

13

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات

14

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح

70

15

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية

192

16

عدد التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات

17

مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس

105

18

التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها

26

19

التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس

12

78

3
2183

28
331

69

47

أ  -قرارات المجلس الصادرة بشأن األنظمة واللوائح خالل السنة الثانية
من  1431 / 3 / 3إلى 1432 / 3 / 2هـ

48

ع�����������������دد ع����������������دد ال���ج���ل���س���ات ال���ت���ي
م��داخ�لات ت��وص��ي��ات ن��������وق��������ش ف���ي���ه���ا
الموضوع
اللجنة
األعضاء

رقم القرار

م

الموضوع

1

منع المركبات التي تقل حمولتها
اكبا من دخول مكة
عن ( )25ر ً
المكرمة والمشاعر المقدسة.

8

2

مشروع نظام المقيمين المعتمدين
المعاد إلى المجلس عمالًَ بالمادة
«السابعة عشرة» من نظام
مجلس الشورى.

8

3

تباين وجهات النظر حيال قضايا
تهريب المخدرات والمسكرات التي
تصدر فيها أحكام قضائية نهائية
من المحاكم الشرعية ،ومدى
نظامية نظرها مجدداً من قبل
اللجان الجمركية.

-

3

4

ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه
طلب تعديل بعض نصوص نظام
التأمينات االجتماعية.

5

4

ج ،9-7س ،2د5

5

مشروع نظام إدارة النفايات
البلدية الصلبة.

45

1

ج ، 64،63س،1
د 5ج ،11س،2
د5

1431/4/13هـ

6

مشروع نظام أخالقيات البحث
على المخلوقات الحية المعاد إلى
المجلس عمالً بالمادة  17من
نظام المجلس.

10

1

ج ،65س ،1د5

13/23

ج ،13س ،2د5

1431/4/20هـ

7

مشروع نظام إيرادات الدولة.

54

1

ج ، 61س ،1د5

13/24

ج ،13س ،2د5

1431/4/20هـ

8

مقترح تعديل بعض مواد نظام
بموجب
العسكري
التقاعد
المادة( )23من نظام مجلس
الشورى.

31

*ج :الجلسة .س :السنة .د :الدورة.

1

8

4

ج ،1س ،2د5

ج ،3س ،2د5

وتاريخه
1/6
1431/3/7هـ
3/7
1431/3/14هـ

ج ، 73س ،1د5

7/16

ج ،7س ،2د5

1431/3/29هـ

ج،43،77،45
س ،4د4
ج 71س ،1د5
ج،16س ،2د5

9/17
1431/4/6هـ
11/21

16/29
1431/5/4هـ

16/30

مشروع الئحة المسؤوليات
والغرامات الخاصة بمنع التدخين
داخل المطارات.

12

2

ج ،16،5س،2
د5

اإلستراتيجية الوطنية لتنمية
 10الحرف والصناعات اليدوية
وخطتها التنفيذية.

15

2

ج ،75س ،1د5
ج ،16س ،2د5

1431/5/4هـ

مشروع تنظيم جائزة خادم
 11الحرمين الشريفين للمخترعين
والموهوبين.

9

1

ج ،77س ،1د5

22/46

ج ،22س ،2د5

1431/5/25هـ

مقترح تعديل نظام الكهرباء
 12المقدم بموجب المادة ( )23من
نظام المجلس.

12

2

ج  ، 75س ،4د4

33/68

ج ،33س ،2د5

1431/7/1هـ

مشروع اإلستراتيجية الوطنية
13
للنقل.

19

5

ج ،33،11س،2
د5

33/69

الترتيب التنظيمي لمصانع
المياه المعبأة وغير المعبأة،
 14ومصانع الثلج ،ومحالت تقليل
الملوحة(وضع مصانع ومحالت
مياه الشرب المعبأة).

90

1

خطة التنمية التاسعة للفترة
1432/1431( 15هـ-1435 -
1436هـ).

35

8

ج ،41،39س،2
د5

مشروع نظام عقوبات إفشاء
16
الوثائق السرية.

74

2

ج،41،16،15
س ،2د5

9

ج 70،69س،1
د5
ج  ،37س ،2د5

1431/5/4هـ
16/31

1431/7/1هـ
37/79
1431/7/15هـ
41/83
1431/7/29هـ
41/84
1431/7/29هـ

إعادة دراسة موضوع منع
المركبات التي تقل حمولتها
اكبا من دخول مكة
 17عن ( )25ر ً
المكرمة والمشاعر المقدسة عمالً
بالمادة ( )17من نظام مجلس
الشورى.

11

3

ج ،42س ،2د5

 18مشروع نظام السياحة.

58

1

ج،50 ،30 ،27
س ،2د5

50/102
1431/11/3هـ

نموا حوافز
إعطاء المناطق األقل ً
 19إضافية يستفيد منها جميع
المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.

14

2

ج54،45

54/108

س ،2د5

1431/11/17هـ

42/86
1431/7/30هـ

49

50

طلب الموافقة على قانون (نظام)
البذور والتقاوي والشتالت لدول
 20مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،وعقوبات مخالفات
القانون ( النظام) المشار إليه.

26

التوصيات المقترحة لتقنين
لتقنية
األخالقي
المحتوى
21
المعلومات في المملكة العربية
السعودية.

13

المقترح المتعلق بإسقاط ما على
المواطنين من ديون للدولة أو
22
حسما من مستحقاتهم
للغير
ً
لديها.

12

1

مقترح مشروع نظام العمل
 23التطوعي بموجب المادة ()23
من نظام المجلس.

53

1

1

2

ج55،49،43

55/109

س ،2د5

1431/11/23هـ

ج55،46

55/110

س ،2د5

1431/11/23هـ

ج61،41

61/116

س ،2د5

1431/11/29هـ

ج ،1س ،4د4
ج،23،65 ،22
س ،2د5

65/123
1432/1/13هـ

دراسة كيفية مساءلة موظفي
المؤسسات العامة والهيئات
24
الحكومية الخاضعين لنظام
العمل.

10

1

68،54

68/133
1432/1/21هـ

طلب تعديل المادة (الثامنة) من
25
نظام مجلس الخدمة العسكرية .

12

1

69،52

69/135
1432/1/27هـ

التقرير األول للجنة الوطنية
الدائمة لالستجابة للطوارئ
اإلشعاعية والنووية ،والمتضمن
طلب تعديل الفقرة (ج) من (-1
26
 )8من الخطة الوطنية لالستجابة
للطوارئ اإلشعاعية والنووية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم
( )263وتاريخ 1429/9/1هـ.

10

2

 27مشروع النظام الجزائي لجرائم
التزوير.

45

1

ج69،51

69/137
1432/1/27هـ

ج،31،71 ،30
س ،2د5

71/140
1432/2/5هـ

س،2د5

طلب تعديل بعض مواد نظام
الرهن التجاري الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )75/وتاريخ
1424/11/21هـ ،إو�عادة النظر
 28في المرسوم الملكي رقم (م)14/
وتاريخ 1421/4/16هـ الخاص
بترتيب سداد الديون الممتازة
في حالة اإلفالس عمالً بالمادة
( )17من نظام مجلس الشورى.

10

2

 29مشروع نظام حماية الطفل .

46

1

مشروع الالئحة المنظمة للبحوث
30
والدراسات بوزارة الصحة

26

1

مشروع نظام إجراءات التراخيص
31
البلدية.

14

2

اقتراح إضافة مادة جديدة إلى
نظام تملك غير السعوديين للعقار
 32واستثماره الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )15/وتاريخ
1421/4/17هـ.

14

إعادة دراسة اقتراح الهيئة
السعودية للمهندسين ومجلس
الغرف التجارية الصناعية
 33المتضمن إلزام جميع المهندسين
المصممين والمشرفين بالتأمين
على مسؤولياتهم المهنية الناشئة
من أعمالهم االستشارية.

17

1

مشروع المركز الوطني لتقويم
34
التعليم العام.

22

1

840

70

اجملمــوع

1

ج73،68

73/144
1432/2/12هـ

ج74،47،46

74/145
1432/2/13هـ

ج74،48

74/146
1432/2/13هـ

س،2د5

س،2د5

س،2د5
ج75،74،56
س،2د5

75/147
1432/2/19هـ

ج68،77

77/151

س،2د5

1432/2/26هـ

ج68،77

77/152

س ،2د5

1432/2/26هـ

ج56،78

78/153

س ،2د5

1432/2/27هـ

51

ب – قرارات المجلس الصادرة بشأن التقارير السنوية للوزارات واألجهزة
الحكومية:

52

م

الموضوع

ع�������������������دد
عدد
المداخالت التوصيات

1

لوزارة
السنوي
التقرير
الشؤون االجتماعية للعام
المالي1429/1428هـ.

55

8

2

التقرير السنوي لجمعية
الهالل األحمر السعودي لعام
1428هـ(2007م).

21

3

3

لهيئة
السنوي
التقرير
االتصاالت وتقنية المعلومات
للعام المالي 1429/1428
هـ.

20

4

لهيئة
السنوي
التقرير
الري والصرف باألحساء
والمشروعات التابعة لها للعام
المالي 1429/1428هـ.

11

5

التقرير السنوي للمؤسسة
التقني
للتدريب
العامة
المالي
للعام
والمهني
1429/1428هـ.

20

4

6

لوزارة
السنوي
التقرير
االتصاالت وتقنية المعلومات
للعام المالي1429/1428هـ.

8

1

7

السنوي
التقرير
للمساحة
العامة
1427/1/14هـ
1428/12/11هـ.

للهيئة
للفترة
إلى

2

2

13

5

8

التقرير السنوي للهيئة العامة
للطيران المدني للعام المالي
1428/1427هـ.

29

4

9

التقرير السنوي لصندوق تنمية
الموارد البشرية (هدف) للعام
المالي 1429/1428هـ.

11

4

الجلسات التي نوقش
فيها الموضوع

رقم القرار وتاريخه

ج ،72س ،1د5

12/22

ج ،12س ،2د5

1431/4/19هـ

ج ،48س ،1د5

15/27

ج ،15س ،2د5

1431/4/27هـ

ج ،62س ،1د5

15/28

ج ،15س ،2د5

1431/4/27هـ

ج ،14،17س ،2د5

ج ،17،5،4س،2
د5

17/32
1431/5/5هـ
17/33
1431/5/5هـ

ج ،67س ،1د5

17/34

ج ،17س ،2د5

1431/5/5هـ

ج ،18،8س ،2د5

18/37
1431/5/11هـ

ج ،58س ،1د5

18/38

ج ،18س ،2د5

1431/5/11هـ

ج ،19،6س ،2د5

19/39
1431/5/12هـ

ج ،62س ،1د5

19/40

ج ،19س ،2د5

1431/5/12هـ

التقرير السنوي لدارة الملك
المالي
للعام
 10عبدالعزيز
 1429/1428هـ.

24

4

التقرير السنوي للمؤسسة
 11العامة للخطوط الحديدية للعام
المالي 1429/1428هـ.

24

3

ج ،2،19س ،2د5

التقرير السنوي لوزارة التعليم
 12العالي والجامعات للعام المالي
1429/1428هـ.

27

7

ج ،21،3،2س،2
د5

تقرير المتابعة السنوي الخاص
بخطة التنمية الخمسية الثامنة
 13لمعهد اإلدارة العامة للسنة
الرابع1429/1428هـ.

9

2

ج ،10،22س ،2د5

التقريران السنويان للهيئة
العامة للسياحة واآلثار للعامين
 14الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

11

3

ج ،2،24س ،2د5

التقارير السنوية لصندوق
التنمية الصناعية لألعوام
 15المالية 1427/1426هـ-
1 4 2 8 /1 4 2 7هـ -
1429/1428هـ.

10

4

التقريران السنويان لمصلحة
اإلحصاءات العامة للعامين
 16الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

11

4

التقرير السنوي لهيئة التحقيق
 17واالدعاء العام للعام المالي
1428/1427هـ.

22

3

التقريران السنويان لوزارة
االقتصاد والتخطيط للعامين
18
الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

11

3

التقرير الشامل لمجلس
الخدمات الصحية للفترة
 19من 1425/8/11هـ حتى
1429/6/25هـ.

11

4

لمصلحة
المالي

13

3

التقرير السنوي
للعام
 20الجمارك
1429/1428هـ.

19/41
1431/5/12هـ
21/42
1431/5/19هـ
22/44
1431/5/25هـ
24/48
1431/6/2هـ

ج ،48س ،1د5

24/49

ج ،24س ،2د5

1431/6/2هـ

ج ،24 ،20س،2
د5

24/50
1431/6/2هـ

ج ،15س ،1د5

25/51

ج ،25س ،2د5

1431/6/3هـ

ج ،25 ،4س ،2د5

25/52
1431/6/3هـ

ج ،72س ،1د5

26/56

ج ،26س ،2د5

1431/6/9هـ

ج ،8،7،29س،2
د5

29/63
1431/6/17هـ

53

لوزارة
المالي

11

6

السنوي
التقرير
للعام
 21الخارجية
 1429/1428هـ.

التقرير السنوي لمؤسسة
للعام
السعودي
 22البريد
المالي1429/1428هـ.

9

2

التقرير السنوي للبنك السعودي
 23للتسليف واالدخار للعام المالي
1429/1428هـ.

10

3

لديوان
المالي

8

2

التقرير السنوي لصندوق
 25التنمية العقارية للعام المالي
 1429/1428هـ.

21

2

ج ،35،10س ،2د5

التقرير السنوي لمدينة الملك
 26عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام
المالي 1429/1428هـ.

23

3

ج ،35،8س ،2د5

لهيئة
السنوي
التقرير
 27السوق المالية للعام المالي
 1429/1428هـ.

23

2

ج ،36،20س ،2د5

التقرير السنوي لمصلحة
 28الزكاة والدخل للعام المالي
1428/1427هـ.

25

3

ج،41،37،10
س ،2د5

التقرير السنوي للرئاسة
 29العامة لرعاية الشباب للعام
المالي  1429/1428هـ.

12

3

ج،38،37،26
س ،2د5

التقرير السنوي لهيئة الرقابة
المالي
للعام
 30والتحقيق
1429/1428هـ.

11

3

ج ،34،43،س،2
د5

السنوي
التقرير
للعام
 24المظالم
1428/1427هـ.

1431/6/17هـ

ج ،76س ،1د5

29/65

ج ،29س ،2د5

1431/6/17هـ

ج ،29 ،6س ،2د5

29/66
1431/6/17هـ

ج ،50س ،1د5

33/67

ج ،33س ،2د5

1431/7/1هـ

التقرير السنوي للمؤسسة
العامة لصوامع الغالل
ومطاحن الدقيق للعام المالي
1429/1428هـ.

18

3

ج ،29،43س ،2د5

التقريران السنويان لصندوق
التنمية الزراعية للعامين
 32الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

8

3

ج ،2،45س ،2د5

31

54

ج ،17،29س ،2د5

29/64

35/73
1431/7/8هـ
35/75
1431/7/8هـ
36/76
1431/7/9هـ
37/78
1431/7/15هـ
38/80
1431/7/16هـ
43/88
1431/10/10هـ
43/89
1431/10/10هـ
45/93
1431/10/17هـ

التقرير السنوي للصندوق
 33السعودي للتنمية للعام المالي
 1430/1428هـ(.)2008

21

التقريران السنويان للمؤسسة
للعامين
للتقاعد
العامة
 34الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

16

3

43

5

35

التقريران السنويان لوزارة
التجارة والصناعة للعامين
الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

التقريران السنويان لهيئة
تنظيم الكهرباء واإلنتاج
 36المزدوج للعامين الماليين
1 4 2 9 /1 4 2 8هـ -
1431/1430هـ.

3

ج،34،49 ،33
س ،2د5
ج52،43
س،2د5

1431/11/10هـ

ج 31،54،53س،2
د5

54/107

ج60
س،2د5

1431/12/23هـ

9

7

ج ،42،61س ،2د5

لوزارة
السنوي
التقرير
 38التربية والتعليم للعام المالي
1429/1428هـ.

46

8

ج ،62،27س ،2د5

التقريران السنويان للهيئة
العربية السعودية للمواصفات
 39والمقاييس للعامين الماليين
1 4 2 7 /1 4 2 6هـ -
1428/1427هـ.

10

6

التقرير السنوي للرئاسة العامة
 40للبحوث العلمية واإلفتاء للعام
المالي 1429/1428هـ.

13

3

التقريران السنويان لوزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد للعامين
 41الماليين 1428/1427هـ-

9

3

1429/1428هـ.
التقارير السنوية للهيئة العامة
المالية
لالستثمار لألعوام
1427/1426 42هـ/1427
1428هـ 1429/1428هـ.

8

7

1431/11/17هـ
60/115

2

السنوي
التقرير
للعام
 37العمل
1429/1428هـ.

1431/11/2هـ
52/106

3

لوزارة
المالي

49/101

61/117
1431/12/29هـ
62/119
1431/12/30هـ

ج ،65س ،1د5

65/121

ج ،65س ،2د5

1432/1/13هـ

ج،37،65 ،36
س ،2د5

65/122
1432/1/13هـ

ج66،44

66/124

س ،2د5

1432/1/14هـ

ج،35،66 ،34
س ،2د5

66/127
1432/1/14هـ

55

التقريران السنويان للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية
43
الماليين-1428
للعامين
١٤٢٩هـ1430/1429 -هـ.

13

التقريران السنويان للهيئة
الملكية للجبيل وينبع للعامين
44
الماليين ١٤٢٩ -1428هـ-
1430/1429هـ.

9

3

التقرير السنوي لدارة الملك
المالي
للعام
 45عبدالعزيز
1430/1429هـ

13

3

11

5

السنوي
التقرير
للعام
 46الحج
1429/1428هـ.

لوزارة
المالي

تقرير المتابعة السنوي الخاص
بخطة التنمية الخمسية الثامنة
47
لمعهد اإلدارة العامة للسنة
الخامسة 1431/1430هـ.
السنوي
التقرير
للعام
 48المراقبة
1428/1427هـ.

لديوان
المالي

التقرير السنوي لمستشفى
الملك فيصل التخصصي
49
ومركز األبحاث للعام المالي
1429/1428هـ.
السنوي

التقرير
االتصاالت
50
المعلومات للعام
1431/1430هـ.

لوزارة
وتقنية
المالي

التقرير السنوي للمؤسسة
التقني
للتدريب
العامة
51
المالي
للعام
والمهني
1431/1430هـ.

اجملمــوع

56

6

11

5

32

3

23

13

6

2

13

3

855

192

ج66،52

66/128

س ،2د5

1432/1/14هـ

ج68،59

68/134

س،2د5

1432/1/21هـ

ج69،50

69/136

س،2د5

1432/1/27هـ

ج70،51

70/138

س،2د5

1432/1/28هـ

ج70،58

70/139

س،2د5

1432/1/28هـ

ج17،20،72
س ،2د5
ج72،51،50
س،2د5
ج75،59
س،2د5
ج75،55
س،2د5

72/142
1432/2/6هـ
72/143
1432/2/6هـ

75/148
1432/2/19هـ

75/149
1432/2/19هـ

ج – قرارات المجلس الصادرة بشأن االتفاقيات والمعاهدات:
ع������������������دد توصيات الجلسات التي
نوقش فيها
المداخالت اللجنة

م

الموضوع

1

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية
بيالروس حول التشجيع والحماية
المتبادلة لالستثمارات.

6

2

المشاورات السياسية بين وزارة
الخارجية في المملكة العربية
السعودية ووزارة الشؤون الخارجية
في جمهورية البرازيل االتحادية.

7

3

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد في المملكة
العربية السعودية ووزارة الشؤون
الدينية في الجمهورية التونسية في
مجال الشؤون اإلسالمية.

5

4

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين وزارة التعليم العالي في المملكة
العربية السعودية ووزارة التعليم
والثقافة والعلوم في هولندا.

7

5

مشروع مذكرة تفاهم في مجال
التدريب التقني والمهني بين
المؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني في المملكة العربية
التقنية
والمعاهد
السعودية
النيوزلندية الدولية في نيوزلندا.

6

6

طلب دراسة جدوى انضمام المملكة
العربية السعودية إلى اتفاقية األمم
المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها
من الوالية القضائية.

10

7

مشروع اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية بيالروس لتجنب االزدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل وعلى
رأس المال ،ومشروع البروتوكول
المرافق له.

4

8

مشروع اتفاقية تعاون عامة بين
حكومة المملكة العربية السعودية
البرازيل
جمهورية
وحكومة
االتحادية.

6

1

1

1

1

1

1

1

1

ج ،1س ،2د5

ج ،1س ،2د5

ج ،1س ،2د5

ج ،1س ،2د5

ج ،1س ،2د5

ج ،3س ،2د5

ج ،4س ،2د5

ج ،4س ،2د5

رقم القرار وتاريخه
1/1
1431/3/7هـ
1/2
1431/3/7هـ
1/3
1431/3/7هـ
1/4
1431/3/7هـ
1/5
1431/3/7هـ
3/8
1431/3/14هـ

4/10
1431/3/15هـ

4/11
1431/3/15هـ

57

مشروع مذكرة تعاون بين هيئة
التحقيق واالدعاء العام في المملكة
العربية السعودية ومكتب النائب
العام لجمهورية كوريا.

11

طلب انضمام المملكة العربية
السعودية – ممثلة في الهيئة
 10العربية السعودية للمواصفات
والمقاييس -إلى عضوية المكتب
الدولي للموازين والمقاييس من
خالل االنضمام إلى اتفاقية المتر.

4

9

58

1

1

ج ،5س ،2د5

ج ،5س ،2د5

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة
التعليم العالي في المملكة العربية
 11السعودية والوزارة االتحادية للتعليم
والعلوم والثقافة في جمهورية
النمسا االتحادية للتعاون في
مجاالت التعليم العالي واألبحاث.

11

1

ج ،6س ،2د5

 12طلب انضمام المملكة العربية
السعودية لالتفاق الدولي للسكر.

11

1

ج ،65س،1
د5

مشروع مذكرة تعاون بين دارة
 13الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز
دراسات الخليج والجزيرة العربية في
الكويت.

9

1

ج ،9س ،2د5

طلب المصادقة على الوثائق
 14الختامية للمؤتمر العالمي للراديو
2007م التي أصدرها االتحاد
الدولي لالتصاالت.

9

1

ج ،9س ،2د5

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية
الجمهورية
وحكومة
السورية في شأن تجنب االزدواج
15
الضريبي ومنع التهرب الضريبي
على الدخل وعلى رأس المال،
والبروتوكول المرافق له.

3

طلب االنضمام إلى البروتوكول
االختياري التفاقية حقوق الطفل
16
في
المتعلق باشتراك األطفال
النزاعات المسلحة.

8

1

1

ج ،7س ،2د5

ج ،9س ،2د5

ج ،14س،2
د5

5/12
1431/3/22هـ
5/13
1431/3/22هـ

6/14
1431/3/28هـ
7/15
1431/3/29هـ
9/18
1431/4/6هـ
9/19
1431/4/6هـ
9/20
1431/4/6هـ
14/25
1431/4/26هـ

طلب االنضمام إلى البروتوكول
االختياري التفاقية حقوق الطفل
 17المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال
واستغالل األطفال في المواد
اإلباحية.

9

المصادقة على مشروع اتفاق
تعاون في مجال مكافحة االتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
18
العقلية وتهريبها بين المملكة
العربية السعودية وجمهورية مصر
العربية.

8

1

1

ج ،14س،2
د5

ج ،18س،2
د5

طلب المصادقة على مشروع اتفاقية
نقل المحكوم عليهم بعقوبات
19
سالبة للحرية بين المملكة العربية
السعودية وجمهورية مصر العربية.

8

1

ج ،18س،2
د5

مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين
 20حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية زامبيا.

10

1

ج ،22س،2
د5

طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية
21
للمواد النووية.

7

1

ج،23،24
س ،2د5

طلب المصادقة على الوثائق
 22الختامية للمؤتمر اإلقليمي للراديو
(جنيف2006م).

2

1

ج ،25س،2
د5

مشروع مذكرة تفاهم في مجال
التدريب التقني والمهني بين
المؤسسة العامة للتدريب التقني
23
والمهني في المملكة العربية
السعودية ووزارة التربية والعلوم في
ايرلندا.

8

مشروع مذكرة تفاهم في شأن
المشاورات السياسية بين وزارة
24
الخارجية في المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا.

3

1

1

ج ،25س،2
د5

ج،25،26
س ،2د5

14/26
1431/4/26هـ

18/35
1431/5/11هـ
18/36
1431/5/11هـ
22/45
1431/5/25هـ
24/46
1431/6/2هـ
25/53
1431/6/3هـ
25/54
1431/6/3هـ

26/55
1431/6/9هـ

59

60

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال التأمينات االجتماعية
بين المؤسسة العامة للتأمينات
 25االجتماعية بالمملكة العربية
العامة
والمؤسسة
السعودية
للتأمينات االجتماعية بالجمهورية
اليمنية.

7

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين وزارة التعليم العالي في المملكة
العربية السعودية ووزارة التربية
26
الوطنية والتعليم العالي وتكوين
األطر والبحث العلمي في المملكة
المغربية .

7

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف
27
بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة دول قطر.

8

طلب المصادقة على مشروع قواعد
المنشأ الخاصة بنظام األفضليات
28
التجارية بين الدول األعضاء في
منظمة المؤتمر اإلسالمي.

9

مشروع اتفاقية إطارية للتعاون
في المجاالت الزراعية والثروة
 29الحيوانية والسمكية بين حكومة
المملكة العربية السعودية ،وحكومة
جمهورية فيتنام االشتراكية.

10

مشروع مذكرة تفاهم في شأن
المشاورات الثنائية السياسية بين
 30وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ،ووزارة خارجية جمهورية
كوبا.

2

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
المجال الزراعي والثروة الحيوانية
 31والسمكية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة دولة
قطر.

6

1

1

1

1

1

1

1

ج ،27س،2
د5

27/57
1431/6/10هـ

27/58

ج ،27س،2
د5

1431/6/10هـ

ج ،28س،2
د5

28/59
1431/6/16هـ

ج ،28س،2
د5

28/60
1431/6/16هـ

ج ،28س،2
د5

ج ،28س،2
د5

ج ،34س،2
د5

28/61
1431/6/16هـ

28/62
1431/6/16هـ

34/70
1431/7/2هـ

مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي
 32والقنصلي بين المملكة العربية
السعودية ودولة قطر.

7

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف
33
بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة دولة الكويت.

3

إعادة دراسة اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد في ضوء ما
تضمنته اإلستراتيجية الوطنية
 34لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس
الوزراء ذي الرقم  43والتاريخ
1428/2/1هـ.

18

مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي
بين وزارة التعليم العالي في المملكة
35
العربية السعودية ووزارة التعليم في
جمهورية األرجنتين.

10

مشروع (بروتوكول) معدل لمذكرة
التفاهم بين حكومة المملكة العربية
36
السعودية والمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين.

8

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في
مجال الدفاع المدني بين وزارة
 37الداخلية في المملكة العربية
السعودية ووزارة الداخلية في
الجمهورية اليمنية.

7

مشروع ( بروتوكول ) بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة
 38جمهورية فيتنام االشتراكية للتعاون
في قطاعات البترول والغاز
والمعادن.

4

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية
 39فيتنام االشتراكية لتجنب االزدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل.

3

1

1

3

1

1

1

1

1

ج ،34س،2
د5

34/71
1431/7/2هـ

ج ،34س،2
د5

34/72
1431/7/2هـ

ج،36،37
س،1
د5ج،26،35
س ،2د5

35/74
1431/7/8هـ

ج ،36س،2
د5

36/77
1431/7/9هـ

ج ،39س،2
د5

39/82
1431/7/22هـ

ج ،42س،2
د5

42/85
1431/7/30هـ

ج،42،43
س ،2د5

43/87
1431/7/30هـ

ج44

44/90
1431/10/11هـ

س ،2د5

61

62

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
في المجال الصحي بين حكومة
40
المملكة العربية السعودية وحكومة
دولة قطر

6

مشروع تفاهم للتعاون في المجال
الصناعي بين حكومة المملكة
41
العربية السعودية وحكومة دولة
قطر.

4

مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين
وزارة الثقافة واإلعالم في المملكة
42
العربية السعودية ووزارة الثقافة في
جمهورية الهند.

8

طلب المصادقة على مشروع
اتفاقية إقامة عالقات دبلوماسية
43
بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية سان مارينو.

2

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية
السعودية وجمهورية أثيوبيا
الفدرالية الديموقراطية لإلعفاء
44
المتبادل من الضرائب والرسوم
الجمركية على أنشطة مؤسسات
النقل الجوي في البلدين.

1

1

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية
 45السعودية وجمهورية التشيك
حول التشجيع والحماية المتبادلة
لالستثمارات.

5

1

مشروع اتفاق بين المملكة العربية
 46السعودية وجمهورية الهند حول
نقل األشخاص المحكوم عليهم.

4

1

مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين
 47بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية الهند.

2

1

مشروع اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة
48
جمهورية السودان لنقل المحكوم
عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

6

1

مشروع اتفاق تعاون إخباري بين
 49وكالة األنباء السعودية ووكالة
برس ترست أوف إنديا الهندية.

6

1

1

1

1

1

ج44
س ،2د5
ج44
س ،2د5
ج45
س ،2د5
ج45
س ،2د5

ج45
س ،2د5

ج46
س،2د5
ج48
س2د5
ج48
س ،2د5
ج49
س ،2د5
ج50
س ،2د5

44/91
1431/10/11هـ

44/92
1431/10/11هـ

45/94
1431/10/17هـ

45/95
1431/10/17هـ

45/96
1431/10/17هـ

46/97
1431/10/18هـ
48/98
1431/10/25هـ
48/99
1431/10/25هـ
49/100
1431/11/2هـ
50/103
1431/11/3هـ

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين وزارة التعليم العالي في المملكة
50
العربية السعودية ومجلس التعليم
العالي في تركيا.

8

طلب المصادقة على التعديالت
واإلضافات التي أدخلت على بعض
 51الوثائق خالل المؤتمر «الرابع
والعشرين» لالتحاد البريدي العالمي
الذي عقد في جنيف 2008م.

1

مدونة السلوك في شأن قمع
القرصنة والسطو المسلح اللذين
52
يستهدفان السفن في غربي المحيط
الهندي وخليج عدن.

10

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين وزارة التعليم العالي في المملكة
53
العربية السعودية ووزارة التعليم في
نيوزيلندا.

8

1

مشروع اتفاقية تعاون علمي
 54وتقني بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية الهند.

7

1

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية
سنغافورة لتجنب االزدواج الضريبي
55
ولمنع التهرب الضريبي في شأن
الضرائب على الدخل ومشروع
البروتوكول المرافق.

3

1

مشروع مذكرة تعاون بين المملكة
56
العربية السعودية وأستراليا.

4

1

طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ
على الفقرتين (ب) و(ج) من البند
 )1( 57من المادة «الحادية واألربعين»
من اتفاقية حركة المرور على
الطرق (فيينا  8نوفمبر 1968م).

13

1

1

1

1

ج50
س ،2د5
ج51
س ،2د5
ج58
س ،2د5
ج58
س ،2د5
ج59
س،2د5
ج59
س ،2د5
ج61
س ،2د5
ج65،53
س ،2د5

50/104
1431/11/2هـ

51/105
1431/11/9هـ

58/111
1431/12/2هـ
58/112
1431/12/2هـ
59/113
1431/12/22هـ

59/114
1431/12/22هـ

61/118
1431/12/29هـ

65/120
1432/1/13هـ

63

النسخة النهائية المعتمدة لالتفاقية

 58الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات
الجمركية(اتفاقية كيوتو المعدلة).

59

اتفاقية اإلدخال المؤقت (اتفاقية
اسطنبول).

3

1

7

1

مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة
 60مشتركة بين المملكة العربية
السعودية والجمهورية العربية
السورية.

9

تقرير لجنة الشؤون الخارجية،
بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن
 61الحوار االستراتيجي بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وجمهورية الصين الشعبية.

7

تقرير

لجنة

الشؤون

1

1

ج66

66/125

س ،2د5

1432/1/14هـ

ج66

66/126
1432/1/14هـ

س ،2د5
ج67،57
س ،2د5
ج67
س ،2د5

67/129
1432/1/20هـ

67/130
1432/1/20هـ

المالية،

بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة
المملكة العربية السعودية ،وحكومة

62

التونسية

الجمهورية

لتجنب

االزدواج الضريبي ولمنع التهرب

3

1

الضريبي في شأن الضرائب على

ج67
س ،2د5

67/131
1432/1/20هـ

الدخل ومشروع البروتوكول
المرافق له.

تقرير لجنة الشؤون التعليمية
والبحث العلمي ،بشأن مشروع

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال
63

االستخدام السلمي للفضاء الخارجي

بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية

في

المملكة

العربية

السعودية ،ومنظمة بحوث الفضاء
الهندية في جمهورية الهند.

64

7

1

ج67
س ،2د5

67/132
1432/1/20هـ

مشروع مذكرة تفاهم بشأن
المشاورات الثنائية السياسية بين
 64وزارة الخارجية في المملكة العربية
السعودية ووزارة الخارجية في
مملكة الدنمارك.

24

2

ج72،71،44
س ،2د5

72/141
1432/2/6هـ

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين وزارة التعليم العالي في المملكة

 65العربية السعودية ووزارة التربية
والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية

9

1

ج75
س،2د5

75/150
1432/2/19هـ

في اليابان.

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة

الشؤون

66

اإلسالمية

واألوقاف

والدعوة واإلرشاد في المملكة
العربية السعودية ووزارة اإلرشاد

12

1

واألوقاف في جمهورية السودان في

ج78
س،2د5

78/154
1432/2/27هـ

مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
اجملمــوع

460

69

65

د – موضوعات أخرى ناقشها المجلس:

66

ع����������دد

الجلسات التي نوقش
فيها

م

الموضوع

1

تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح
بإلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة
من الئحة الترقيات بموجب المادة
«الثالثة والعشرين» من نظام مجلس
الشورى.

-

2

مشروع الالئحة التنظيمية للجنة
الوطنية لسالمة المرور ،واقتراح
إنشاء جمعية الملك فهد للسالمة.

21

3

تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح
تعديل رسوم تأشيرات االستقدام
بموجب المادة «الثالثة والعشرين»
من نظام مجلس الشورى.

-

21

4

تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع
تنظيم زواج السعودي بغير سعودية
والسعودية بغير سعودي.

-

38

5

تقرير لجنة الشؤون المالية ،بشأن
مقترح تعديل مشروع نظام المنافسات
والمشتريات الحكومية بإضافة مادة
جديدة بموجب المادة ( )23من نظام
مجلس الشورى والمقدم من األستاذ/
عبدالوهاب آل مجثل .

7

اجملمــوع

28

المداخالت

3

ج ،9،10س ،1د5
ج ،7س ،2د5

ج52
س،2د5

رقم القرار وتاريخه
/3/9د
1431/3/14هـ
تأجل مناقشة الموضوع
وأعيد إلى المقام
السامي بتاريخ
1431/3/29هـ
/21/43د
1431/5/19هـ
/38/81د
1431/7/16هـ

عدم الموافقة على
المقترح

رسم توضيحي لعدد القرارات الصادرة من المجلس خالل
السنة الثانية من الدورة الخامسة
70

66

60
51

50
40

34

30
20
10
3
الأنظمة واللوائح

التقارير
ال�سنوية

االتفاقيات
واملعاهدات

املو�ضوعات
الأخراى

0

رسم توضيحي لعدد المداخالت التي قدمت على الموضوعات خالل
السنة الثانية من الدورة الخامسة
840

900

855

800
700
600
500

460

400
300
200
28

الأنظمة واللوائح

التقارير
ال�سنوية

االتفاقيات
واملعاهدات

املو�ضوعات
الأخراى

100
0

67

هـ  -الموضوعات التي كانت تحت الدراسة في المجلس خالل السنة
الثانية للدورة الخامسة:

68

الجلسات التي نوقش
فيها

ما تم بشأنه

م

الموضوع

عدد
المداخالت

ج ،1س ،4د4

أعيد إلى لجنة المياه
بتاريخ 1429/3/8هـ،
ثم عرض على المجلس
بتاريخ1431/1/11هـ،
وقرر المجلس تشكيل
لجنة خاصة لدراسته
بقراره برقم /64/91د.

1

ظاهرة االستيالء على األراضي
الحكومية ومشروع الئحة مراقبة
األراضي الحكومية إو�زالة التعديات.

139

2

اقتراح مشروع نظام مزاولة مهنة
التعليم وفق المادة (.)23

13

ج ،5س ،4د4

3

اقتراح تعديل رسوم تأشيرات
االستقدام وفق المادة «الثالثة
والعشرين» من نظام المجلس.

35

ج ،13س ،4د4
ج ،16 ،15س،1
د5

4

مقترح تعديل نظام هيئة السوق
المالية بإضافة مواد جديدة تعنى
بعالوة اإلصدار وفق المادة ()23

24

ج ،20 ،19س،2
د5

5

مقترح إصدار نظام سوق العقار
السعودي المقدم بموجب المادة
( )23من نظام المجلس.

8

ج ،75س ،4د4

ج ،64س ،1د5
ج ،63،64س ،2د5

ج ،21س ،2د5

ج ،15س ،3د4

ثم نوقش في المجلس
تقرير اللجنة الخاصة في
تاريخ 1431/1/7-6هـ
أحيل إلى لجنة الشؤون
التعليمية بتاريخ
1429/3/22هـ.
أعيد الموضوع إلى لجنة
الشؤون المالية بتاريخ
1430/4/24هـ .وتم
مناقشته في جلسة
المجلس  21وتاريخ
1431/5/19هـ ،وقرر
المجلس دراسة الموضوع
من قبل لجنة خاصة تم
تكوينها بقرار المجلس
ذي الرقم/21/43د
وتاريخ1431/5/19هـ
أحيل إلى لجنة
الشؤون المالية بتاريخ
1430/5/9هـ.
أحيل إلى لجنة
الشؤون المالية بتاريخ
1430/2/13هـ.

6

مشروع مقترح لنظام الخصخصة
بموجب المادة ( )23من نظام
المجلس.

10

ج ،16س ،1د5

أحيل إلى لجنة الشؤون
االقتصادية والطاقة بتاريخ
1430/4/24هـ.

7

مشروع نظام مقترح لتوطين
وظائف عقود التشغيل والصيانة
في المرافق الحكومية وفق المادة
(.)23

12

ج،21،17،16
س ،1د5

تكوين لجنة خاصة
لدراسة المقترح ذي
الرقم /21/22د
والتاريخ1430/5/15هـ.

8

مقترح تعديل نظام التقاعد المدني
التأمينات
ونظام
والعسكري
االجتماعية بإضافة مادة جديدة
تتعلق بالعالوة السنوية ،وفق
المادة (.)23

9

ج ،69س ،1د5

لم توافق لجنة اإلدارة
والموارد البشرية على
المقترح وقرر المجلس
تشكيل لجنة خاصة
لدراسته بقراره ذي الرقم
/69/97د والتاريخ
1431/2/2هـ.

9

مقترح إضافة مادة لنظام العمل
تتعلق بصرف إعانات مالية
للعاطلين عن العمل بموجب
المادة(.)23

14

ج ،73س ،1د5

أعيد إلى لجنة اإلدارة
والموارد البشرية بتاريخ
1431/2/16هـ.

10

مشروع نظام الصحة النفسية.

20

ج ،77 ،75س،1
د5

أعيد إلى لجنة الشؤون
الصحية والبيئة بتاريخ
1431/2/24هـ.

11

مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة
«الثالثة» من الئحة الترقيات
بموجب المادة «الثالثة والعشرين»
من نظام مجلس الشورى

15

12

طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية
اإلقامة الدائمة في المملكة
المنصوص عليها في المادة
«الثانية» من نظام الضمان
االجتماعي.

19

13

اقتراح تعديل بعض مواد نظام
الخدمة المدنية وكذلك تعديل
بعض مواد نظام مجلس الخدمة
المدنية بموجب المادة ( )23من
نظام مجلس الشورى.

10

14

مشروع الالئحة األساسية لدور
للبنين،
االجتماعية
التربية
ومشروع الالئحة األساسية لقرى
األطفال (دور الحضانة سابقًا).

28

ج76،3
س،2د5

ج ،32س ،1د5
ج ،7س ،2د5

ج ،7س ،2د5

ج ،11 ،9س ،2د5

تم تكوين لجنة خاصة
لدراسة الموضوع بالقرار
ذي الرقم /3/9د والتاريخ
1431/3/14هـ بعد
رفض توصية اللجنة
المتضمنة رفض قبول
المقترح.
أعيد إلى لجنة الشؤون
االجتماعية واألسرة
والشباب بتاريخ
1431/3/29هـ.
أعيد إلى لجنة اإلدارة
والموارد البشرية بتأريخ
1431/3/29هـ.
أعيد إلى لجنة الشؤون
االجتماعية واألسرة
والشباب بتأريخ
1431/4/13هـ.
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70

15

مشروع الئحة جمع التبرعات
وصرفها للوجوه الخيرية داخل
المملكة.

39

16

ج،14،13،11
س ،2د5

أعيد إلى لجنة الشؤون
االجتماعية واألسرة
والشباب بتأريخ
1431/4/26هـ.

التقريران السنويان للمؤسسة
للعامين
للتقاعد
العامة
ا لما ليين 1 4 2 8 /1 4 2 7هـ -
1429/1428هـ.

6

ج ،36س ،2د5

أعيد إلى لجنة اإلدارة
والموارد البشرية بتأريخ
1431/7/9هـ.

17

مشروع تنظيم زواج السعودي بغير
سعودية والسعودية بغير سعودي.

32

ج ،38س ،2د5

نوقش تقرير لجنة
الشؤون األمنية ،ثم
صوت المجلس بالموافقة
على تشكيل لجنة
خاصة بالقرار ذي الرقم
/38/81د والتاريخ
1431/7/16هـ.

18

مقترح مشروع نظام الجودة النوعية
وسالمة المريض في الخدمات
الصحية بموجب المادة ( )٢٣من
نظام مجلس الشورى ،والمقدم من
الدكتور /محسن الحازمي.

10

19

اقتراح إدخال تعديالت على
نظام المنشآت والمستحضرات
الصيدالنية.

12

20

مقترح مشروع نظام الهيئة
السعودية للتقويم واالعتماد
األكاديمي العسكري بموجب المادة
( )23من نظام المجلس.

10

21

مشروع مقترح لنظام الهيئة العامة
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
بموجب المادة ( )23من نظام
المجلس.

8

اجملمــوع
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ج46
س،2د5

ج48
س،2د5

ج69
س،2د5

ج ،73س ،2د5

أحيل إلى لجنة
الشؤون الصحية
والبيئة لدراسته بتاريخ
1431/10/18هـ.
أعيد إلى لجنة الشؤون
الصحية والبيئة بتاريخ
1431/10/25هـ.
لدراسته مرة أخرى
وتضمين رأي األقلية
ضمن تقرير اللجنة
أحيل إلى لجنة الشؤون
األمنية لدراسته بتاريخ
1432/1/27هـ.
أحيل إلى لجنة الشؤون
االقتصادية والطاقة بتاريخ
1432/2/12هـ.

• الموضوعات التي كانت تنتظر وجهات نظر اللجان فيهاخالل السنة
الثانيةللدورة الخامسة:
م

الموضوع

عدد
المداخالت

الجلسات التي نوقش
فيها
ج،60،59،57

1

مشروع نظام الشركات.

194

56،54،52
س،1د،5

ما تم بشأنه
انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون االقتصادية
والطاقة من تاريخ
1430/12/27هـ.

2

مقترح بتعديل نظام الكهرباء
الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م 56/وتاريخ 1426/10/20هـ

13

ج ،14س ،2د5

انتظار وجهة نظر
لجنة اإلسكان والمياه
والخدمات العامة من تأريخ
1431/4/26هـ.

3

التقرير السنوي لوزارة الشؤون
البلدية والقروية للعام المالي
1428/1427هـ.

9

ج ،24س ،2د5

انتظار وجهة نظر
لجنة اإلسكان والمياه
والخدمات العامة من تأريخ
1431/6/2هـ.

4

التقرير السنوي لوزارة العدل
للعام المالي 1429/1428هـ.

21

ج ،31 ،29س ،2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون اإلسالمية
والقضائية من تاريخ
1431/6/23هـ.

5

التقرير السنوي للصندوق
السعودي للتنمية للعام المالي
 1430/1428هـ(.)2008

14

ج ،34 ،33س ،2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون المالية من تاريخ
1431/7/2هـ.

6

تباين وجهات النظر بين مجلس
الشورى ومجلس الوزراء حول
مشروعات أنظمة التمويل:
«نظام التمويل العقاري ،نظام
مراقبة شركات التمويل ،نظام
اإليجار التمويلي ،نظام الرهن
العقاري المسجل ،وكذلك تعديل
بعض مواد نظام السوق المالية،
وفقاً للمادة ( )١٧من نظام
مجلس الشورى.

34

ج ،40س ،2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون المالية من تأريخ
1431/7/23هـ.

71

7

تباين وجهات النظر بين مجلس
الشورى ومجلس الوزراء بشأن
مشروع نظام التنفيذ ،وفقاً للمادة
( )١٧من نظام مجلس الشورى .

7

8

للرئاسة
السنوي
التقرير
العامة لهيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر للعام المالي
1429/1428هـ.

11

9

التقرير السنوي للهيئة الوطنية
لحماية الحياة الفطرية إو�نمائها
للعام المالي 1429/1428هـ.

8

10

مشروع نظام القياس والمعايرة

26

11

التقرير السنوي للهيئة العامة
للطيران المدني للعام المالي
1429/1428هـ.

9

12

التقرير السنوي لهيئة التحقيق
واالدعاء العام للعام المالي
1429/1428هـ.

11

13

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات للعام المالي
1431/1430هـ.

12

14

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
للبريد السعودي للعام المالي
1431/1430هـ.

10

15

التقرير السنوي لصندوق التنمية
الصناعية السعودي للعام المالي
1431/1430هـ.

11

16

72

ظاهرة غياب أو هروب بعض
المستأجرين وبذمتهم إيجارات
متبقية.

12

ج ،40س ،2د5

ج54
س،2د5
ج55
س،2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون اإلسالمية
والقضائية من تاريخ
1431/7/23هـ.
انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون اإلسالمية
والقضائية من تاريخ
1431/10/17هـ.
انتظار وجهة نظر
لجنة الشؤون الصحية
والبيئة من تأريخ
1431/11/23هـ.

ج57،56

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون االقتصادية
والطاقة من تاريخ
1431/12/1هـ.

ج58

انتظار وجهة نظر لجنة
النقل واالتصاالت وتقنية
المعلومات من تأريخ
1431/12/2هـ.

س،2د5

س،2د5
ج60
س،2د5
ج60
س،2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون اإلسالمية
والقضائية من تاريخ
1431/12/23هـ.
انتظار وجهة نظر لجنة
النقل واالتصاالت وتقنية
المعلومات من تأريخ
1431/12/23هـ.

ج60،61

انتظار وجهة نظر لجنة
النقل واالتصاالت وتقنية
المعلومات من تأريخ
1431/12/29هـ.

ج67

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون المالية من تاريخ
1432/1/20هـ.

س،2د5

س،2د5
ج73
س،2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
اإلدارة والموارد البشرية من
تاريخ 1432/2/12هـ.

17

التقرير السنوي للهيئة العامة
لإلسكان عن الفترة منذ إنشاء
الهيئة وحتى نهاية العام المالي
1431/1430هـ.

9

18

التقرير السنوي للرئاسة العامة
لألرصاد وحماية البيئة للعام
المالي 1428/1427هـ.

15

19

اقتراح تحديث نظام األوسمة
السعودية.

22

ج73
س2د5
ج77
س2د5
ج78
س2د5

انتظار وجهة نظر لجنة
اإلسكان والخدمات
العامة والمياه من تأريخ
1432/2/12هـ.
انتظار وجهة نظر
لجنة الشؤون الصحية
والبيئة من تأريخ
1432/2/26هـ.
انتظار وجهة نظر لجنة
اإلدارة والموارد البشرية من
تاريخ 1432/2/27هـ.

73

• ضيوف الجلسات للسنة الثانية من الدورة الخامسة:
ملحوظة  :ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة.
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وزراء ووفود أجنبية

مسؤولون من جهات حكومية

وفود طالبية

 السيد جورج ريوجوز مدير جامعةفيرمنت األمريكية(.)2
 دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهندالسيد الدكتور /مامنوهان سينغ (.)4
 وفد من دبلوماسيي وزارة اخلارجيةاليابانية (.)5
 وفد من طالب وطالبات كليةالدراسات العليا بقسم العلوم
السياسية بجامعة إيكستر
البريطانية(.)11
 وفد من السفارة األمريكية(.)12 فخامة رئيس جمهورية فيتناماالشتراكية السيد /نغوين منية
جييت ،يلقي خطابا ً في اجمللس(.)14
 الدكتور املهندس /مهاب مطر،استشاري وخبير نظم إدارة املوارد
البشرية مبصر(.)15
 عدد من امللحقني العسكرينياملعتمدين لدى اململكة(.)21
 وفد مجلس النواب البحرينيوأعضاء مجلس الشورى
البحريني برئاسة معالي األستاذ/
خليفة بن أحمد الظهراني ،رئيس
مجلس النواب البحريني(.)27
 وفد من جلنة االقتصادوالتكنولوجيا في البرملان األملاني،
يرافقهم سعادة سفير أملانيا لدى
اململكة(.)28
 وفد من الكلية امللكية للدراساتالدفاعية باململكة املتحدة(.)31
 وفد من السفارة األمريكية برئاسةالسفير األمريكي السيد /جيمس
اسميث(.)36
 -وفد من أعضاء السفارة األمريكية

 منسوبو صندوق التنمية الزراعية(.)2
 منسوبو الهيئة العامة للسياحةواآلثار (.)2
 منسوبو هيئة الري والصرف فياألحساء (.)4
 منسوبو وزارة االقتصاد والتخطيط(.)4
 منسوبو املؤسسة العامة للتدريباملهني والتقني (.)5
 منسوبو صندوق تنمية املواردالبشرية (.)6
 منسوبو مصلحة اجلمارك(.)8 منسوبو مصلحة الزكاةوالدخل(.)8
 منسوبو مدينة امللك عبالعزيزللعلوم والتقنية(.)8
 منسوبو مصلحة الزكاةوالدخل(.)10
 منسوبو اجلمعية اخليرية لرعايةاأليتام (إنسان)(.)14
 منسوبو وزارة اخلارجية (.)17 منسوبو ديوان املراقبة (.)17 منسوبو ديوان املراقبة (.)20 منسوبو مصلحة اإلحصاءاتالعامة واملعلومات (.)20
 منسوبات الوحدة النسائية بأمانةمدينة الرياض(.)26
 منسوبو الهيئة العامةللسياحة(.)30
 منسوبو وزارة العدل(.)31 منسوبو هيئة الرقابةوالتحقيق(.)34

 طالب مدارس رواد التربيةبالرياض(.)7
 طالب ثانوية احللوة مبحافظة حوطةبني متيم(.)8
 طالبات من كلية اللغات بجامعةامللك سعود(.)9
 طالب دبلوم األنظمة اجلنائية بكليةالدراسات العليا بجامعة نايف
العربية للعلوم األمنية(.)10
 وفد نادي العلوم السياسية فيكلية األنظمة والعلوم السياسية
بجامعة امللك سعود(.)10
 طالب من كلية االقتصاد والعلوماإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية(.)11
 طالب متوسطة اجملد األهلية(.)12 طالب مدارس دار العلومبالرياض(.)12
 طالب مدرسة عمرو بن اجلموحاالبتدائية(.)15
 أعضاء مجلس احلوار الطالبيمبجمع األمير سلطان التعليمي(.)19
 طالب مدرسة الصديق الثانوية(.)21 طالب كلية العلوم الطبيـةالتطبيقية بجامعة امللك سعود(.)22
 طالبات كلية دار احلكمة بجدةقسم الدراسات القانونية(.)23
 طالب من مدارس منطقةاجلوف(.)24
 عضوات الهيئة اإلدارية والتعليميةوطالبات جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن(.)25
 طالب مدارس الرواد األهلية(.)25 -طالب مدارس السفراء األهلية(.)26

بالرياض( .)38
 الوفد البرملاني في جمهوريةساحل العاج برئاسة رئيس جلنة
الصداقة البرملانية األفوارية
السعودية ،السيد /فريقبو
باسيل(.)39
 وفد من جلنة الصداقة التركيةالسعودية من البرملان التركي(.)47
 مستشار في البنك اإلسالميللتنمية(.)54
 وفد من مجلس املستشاريناملغربي برئاسة معالي رئيس
مجلس املستشارين املغربي
الدكتور /محمد الشيخ
بيداهلل(.)63
 رئيس برملان مقاطعة الكابالغربي من جنوب أفريقيا الشيخ/
شهيد عمر عثمان عيسى(.)67
 وفد من قسم معاهدات حقوقاإلنسان مبفوضية حقوق اإلنسان
بجنيف(.)67
 رئيس مجلس الشيوخ الكنديوالوفد املرافق معه(.)73

 طالب مدرسة أسعد بن زرارة منسوبو املؤسسة العامةاالبتدائية(.)28
للتقاعد(.)36
 طالب ثانوية املعتمد بن عباد منسوبو وزارة االقتصادواألساتذة املشرفون عليهم(.)29
والتخطيط(.)39
 منسوبو وزارة الشؤون اإلسالمية  -طالب املعهد العلمي بامللز(.)30 طالب مدارس الهيئة امللكية فيواألوقاف والدعوة واإلرشاد(.)39
ينبع(.)40
 منسوبو وزارة االقتصاد طالب قسم التاريخ واحلضارةوالتخطيط(.)41
 منسوبو وزارة الشؤون اإلسالمية بكلية العلوم االجتماعيةبجامعة اإلمام محمد بن سعود
واألوقاف والدعوة اإلرشاد(.)44
 منسوبو هيئة االتصاالت وتقنية اإلسالمية(.)52 طالبات مدارس التربيةاملعلومات(.)46
 منسوبو دارة امللك عبدالعزيز( .)50اإلسالمية(.)55 طالب مدارس راية الفرقان األهلية منسوبو املستشفىلتحفيظ القرآن الكرمي(.)59
التخصصي(.)51
 طالب مدارس األرقم الثانوية منسوبو وزارة احلج(.)51بالرياض(.)60
 منسوبو املؤسسة العامة طالب مدارس طيبة االبتدائية(.)62للتأمينات االجتماعية(.)52
 منسوبو الهيئة السعودية حلماية  -طالب مدارس السعودية املتوسطةاألهلية(.)63
احلياة الفطرية(.)55
 طالبات مدارس التعليم منسوبو األمن العام(.)56 منسوبو الهيئة امللكية للجبيل املتطور(.)64 طالبات مدارس التربيةوينبع(.)59
 منسوبو هيئة التحقيق واالدعاء اإلسالمية(.)64 طالب متوسطة الواقدي(.)65العام(.)60
 منسوبو هيئة االتصاالت وتقنية  -طالبات من جامعة امللكسعود قسم اللغات األوروبية
املعلومات(.)60
والترجمة(.)66
 منسوبو املؤسسة العامة طالبات جامعة امللك سعود كليةللبريد(.)61
إدارة األعمال قسم االقتصاد (.)67
 منسوبو كلية الدراسات العليا طالب مجمع امللك سعودبجامعة امللك سعود(.)62
التعليمي القسم املتوسط (.)68
 منسوبو ديوان املظالم(.)63 طالب مدارس األقصى األهلية عدد من أعضاء هيئة التدريسبجدة (.)68
في كلية الشريعة في اجلامعة
 طالب متوسطة الكسائي(.)69اإلسالمية.
 املشاركون بالدورة املنعقدة في منسوبو الهيئة العامةاجمللس بعنوان «اإلعالم البرملاني»(.)69
لإلسكان(.)73
 أعضاء وأمناء مجالس املناطق في  -طالب مدارس الرواد األهلية(.)72 طالب مدارس األرقماململكة(.)76
املتوسطة(.)72
 طالب مدارس األفق األهلية(.)73 -طالب مدارس التعليم املتطور.

75

بيان توضيحي لعدد الوفود التي حضرت جلسات المجلس
خالل للسنة الثانية من الدورة الخامسة
40

40

40
35
30
25
20

18

15
10
5

2
ر�ؤ�ساء دول

76

وفود برملانية
و�أجنبية

من�سوبو
حكومة

طالب
مدار�س
وجامعات

0

التوصيات اإلضافية:
م

المــوضـــــوع

التوصيات
عدد التوصيات الموافق على
مناقشتها

التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام
1
المالي1429/1428هـ.

7

3

 2مشروع نظام إيرادات الدولة.

1

-

التقرير السنوي لجمعية الهالل األحمر السعودي لعام
1428 3هـ(2007م).

1

1

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
 4للعام المالي  1429/1428هـ.

4

-

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني
 5والمهني للعام المالي 1429/1428هـ.

2

1

التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام
6
المالي 1428/1427هـ.

3

2

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية
7
للعام المالي 1429/1428هـ.

2

2

التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام
8
المالي 1429/1428هـ.

6

2

التقريران السنويان للهيئة العامة للسياحة
 9واآلثار للعامين الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

1

-

التقرير السنوي لهيئة التحقيق واالدعاء العام للعام
10
المالي 1428/1427هـ.

2

1

التقريران السنويان لوزارة االقتصاد والتخطيط للعامين
 11الماليين 1428/1427هـ1429/1428 -هـ.

1

-

التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام
12
المالي1429/1428هـ.

1

-

التوصيات
الموافق عليها

2
1
1
-

77

78

التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف واالدخار
 13للعام المالي 1429/1428هـ.

1

-

-

 14مشروع اإلستراتيجية الوطنية للنقل.

2

-

-

التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي
15
 1429/1428هـ.

2

1

-

 16التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
للعام المالي 1429/1428هـ.

1

1

-

التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي
17
 1429/1428هـ.

3

1

-

 18التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي
1428/1427هـ.

2

1

1

التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام
19
المالي  1429/1428هـ.

4

-

-

 20خطة التنمية التاسعة للفترة (1432/1431هـ-
1436/1435هـ).

1

1

-

التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي
21
1429/1428هـ.

1

-

-

 22التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغالل
ومطاحن الدقيق للعام المالي 1429/1428هـ.

1

-

-

 23التقريران السنويان لصندوق التنمية الزراعية للعامين
الماليين 1428/1427هـ1429/1428-هـ.

2

-

-

التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام
24
المالي  1430/1428هـ(.)2008

1

1

1

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين
 25الماليين 1428/1427هـ1429/1428 -هـ.

2

1

1

التقريران السنويان لوزارة التجارة والصناعة للعامين
26
الماليين 1428/1427هـ1429/1428 -هـ.

4

2

1

المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون
حسما من مستحقاتهم لديها.
 27للدولة أو للغير
ً

1

-

-

المالي

2

-

-

 29التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي
1429/1428هـ.

8

3

1

التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية
30
واإلفتاء للعام المالي 1429/1428هـ.

1

-

-

التقريران السنويان لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
 31والدعوة واإلرشاد للعامين الماليين 1428/1427هـ-
1429/1428هـ.

2

-

-

التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتأمينات
 32االجتماعية للعامين الماليين١٤٢٩-1428هـ-
1430/1429هـ.

2

-

-

التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي
33
1430/1429هـ

4

-

-

المالي

4

-

-

تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية
 35الخمسية الثامنة لمعهد اإلدارة العامة للسنة الخامسة
1431/1430هـ.

2

1

1

التقرير السنوي لديوان المراقبة للعام المالي
36
1428/1427هـ.

3

-

-

 37مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.

2

-

-

التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي
 38ومركز األبحاث للعام المالي 1429/1428هـ.

1

1

-

 28التقرير السنوي
1429/1428هـ.

التقرير السنوي
34
1429/1428هـ.

لوزارة

لوزارة

العمل

الحج

للعام

للعام

79

 39مشروع نظام حماية الطفل .

5

-

2

 40مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.

1

-

-

 41التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني للعام المالي 1431/1430هـ.

8

-

-

اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير
 42السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م )15/وتاريخ 1421/4/17هـ.

1

-

-

105

26

12

اإلجــمــــــالـــــــــي

80

رس��م ت��وض��ي��ح��ي ل��ع��دد ال��ت��وص��ي��ات اإلض��اف��ي��ة المقدمة
والتوصيات التي نوقشت والتوصيات الموافق عليها
خالل مدة التقرير
120
110
100

93

90
80
70
60
50
40
30
20

26
12

2 0

الأنظمة وللوائح
التو�صيات الإ�ضافية

10
التقارير احلكومية

0 0 0
الأتفاقيات
واملعاهدات

التو�صيات املناق�شة

0 0 0
�أخرى

10
0

التو�صيات املوافق عليها
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ملخص أعمال وإنجازات مجلس الشورى للسنة الثالثة
من الدورة الخامسة
خالل المدة من 1432/3/3هـ وحتى 1433/3/2هـ

ملخص أعمال وإنجازات مجلس الشورى للسنة الثالثة
من الدورة الخامسة من 1432 /3 /3هـ وحتى 1433 /3 /2هـ
الموضوع

م

العدد
80

1

عدد جلسات المجلس

2

عدد الموضوعات المنتهية

103

3

عدد ق اررات المجلس

103

4

عدد الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح

29

5

عدد الق اررات الخاصة بالتقارير السنوية

37

6

عدد الق اررات الخاصة باالتفاقيات والمعاهدات

33

7

عدد الق اررات الخاصة بالموضوعات األخرى

8

عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية

1924

9

عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية

1056

10

عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية

622

11

عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات المنتهية

203

12

عدد المداخالت على الموضوعات األخرى

13

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات

14

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح

50

15

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية

167

16

عدد التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات

17

عدد التوصيات التي أقرت على الموضوعات األخرى

18

مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس

78

19

التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها

28

20

التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس

15

4

43
260

39
4

85

أ  -قرارات المجلس بشأن األنظمة واللوائح خالل السنة الثالثة من
1433 / 3 / 2 – 1432 / 3 / 3هـ :
أو ً
ال :قرارات المجلس بشأن األنظمة واللوائح الواردة من الحكومة :
م

الموضوع

ع��������������دد
مداخالت
األعضاء

1

ظ����اه����رة االس����ت����ي��ل�اء ع��ل��ى
األراضي الحكومية ومشروع
ال ئ���ح���ة م��� ارق���ب���ة األ ارض������ي
الحكومية إو�زالة التعديات.

161

3

2

مشروع نظام الشركات.

229

1

3

ج ،1س ،4د4
ج ،64س ،1د5
ج ،63،64س ،2د5
س3
ج،16،10،9
د5
ج56،54،52
،60،59،57س،،1د5
ج ،13،12،5،3س 3
د5

10/8
1432/4/23هـ

13/10
1432/4/15هـ

اق����ت����راح إدخ�������ال ت��ع��دي�لات
ع����ل����ى ن����ظ����ام ال���م���ن���ش���آت
والمستحضرات الصيدالنية.

12

1

ج  ،48س ،2د5
ج ،21س ،3د5

21/19
1432/5/13هـ

4

م����ش����روع ن���ظ���ام ال��م��ن��اط��ق
البحرية للمملكة.

16

1

ج ،30،6س ،3د5

30/30
1432/6/12هـ

5

ت��ع��دد وج��ه��ات النظر حيال
إطالق سراح الموقوفين في
قضايا الرشوة والتزوير في
ضوء النصوص ال��واردة في
نظام اإلجراءات الجزائية.

12

1

ج ،42س ،3د5

42/44
1432/7/17هـ

6

م���ش���روع ال��ن��ظ��ام ال��ج�� ازئ��ي
لجرائم اإلرهاب وتمويله.

100

2

ج ،44،41،40س،3
د5

44/45
1432/7/24هـ

7

م�����ش�����روع ت���ن���ظ���ي���م زواج
السعوديين بغيرهم.

7

1

ج ،38س،2د5
ج ،45،33س ،3د5

45/47
1432/7/25هـ

*ج :الجلسة .س :السنة .د :الدورة.

86

ع�������������دد
توصيات
اللجنة

ال��ج��ل��س��ات ال��ت��ي نوقش
فيها الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

8

9

10

11

12

م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ال����م����ادة
«ال����س����اب����ع����ة» م�����ن ن���ظ���ام
المؤسسات الصحية الخاصة
ال��ص��ادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م )40/والتاريخ
1423/11/3هـ.
م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ال����م����ادة
«ال����ت����اس����ع����ة» م�����ن ن���ظ���ام
المؤسسات الصحية الخاصة
ال��ص��ادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م )40/والتاريخ
1423/11/3هـ.
مشروع نظام تنفيذ اتفاقية
حظر تطوير إو�نتاج وتكديس
األس���ل���ح���ة (ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة)
والتوكسينية ،وتدمير تلك
األسلحة.
مشروع قواعد إنشاء مراكز
ال��خ��دم��ة وم��ح��ط��ات ال��وق��ود
على الطرق.
ط���ل���ب اس���ت���ث���ن���اء أص���ح���اب
ال����م����ع����اش����ات ال���ت���ق���اع���دي���ة
ال��س��ع��ودي��ي��ن م��ن ال��خ��ض��وع
ألح��ك��ام ال��ن��ظ��ام الموحدلمد
الحماية التأمينية لمواطني
دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية العاملين في
غ��ي��ر دول��ه��م ف��ي أي دول��ة
عضو في المجلس  ،أو ترك
الخيار لهم بالخضوع للنظام
من عدمه.

12

1

ج ،46،24س ،3د5

46/48
1432/8/2هـ

10

1

ج ،46،24س ،3د5

46/49
1432/8/2هـ

ج،10س،3د5
ج،51س،3د5

51/56
1432/10/21هـ

ج ،26س،3د5
ج،51س،3د5

51/57
1432/10/21هـ

53

26

11

2

1

3

ج ،48س ، 3د5
ج، 57س ، 3د5

57/66
1432/11/18هـ

87

88

طلب إصدار األداة التشريعية
(م��رس��وم ملكي) بالموافقة
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��م��وح��د لمد
الحماية التأمينية للعسكريين
م���ن م��وظ��ف��ي دول مجلس
ال���ت���ع���اون ل������دول ال��خ��ل��ي��ج
العربية العاملين ف��ي غير
دول��ه��م ف��ي أي دول��ة عضو
في المجلس.

7

1

ج ،58س، 3د5

58/69
1432/11/19هـ

14

م����ش����روع ن����ظ����ام ال���رع���اي���ة
الصحية النفسية.

45

1

ج،77،75س،3د5
ج،4،19س،3د5
ج،61س،3د5

61/75
1432/12/24هـ

15

اقتراح تحديث نظام األوسمة
السعودية.

31

1

ج،78س،2د5
ج،72س،3د5

72/91
1433/2/1هـ

16

13

م��ش��روع الالئحة األساسية
للبيوت االجتماعية (دم��ج
م��ش��روع الالئحة األساسية
ل���دور ال��ت��رب��ي��ة االجتماعية
للبنين ،وم��ش��روع الالئحة
األس���اس���ي���ة ل��ق��رى األط��ف��ال
«دور الحضانة سابقًا»).

38

1

ج،9،11س،2د5
ج،76س،3د5

76/97
1433/2/15هـ

17

مشروع نظام التحكيم.

64

2

ج،64،65س،3د5
ج،77س،3د5

77/99
1433/2/21هـ

18

طلب تعديل بعض مواد نظام
المطبوعات والنشرالصادر
ب���ال���م���رس���وم ال���م���ل���ك���ي ذي
ال���رق���م (م )32/وال��ت��اري��خ
1421/9/3هـ.

10

4

ج،78س،3د5

78/101
1433/2/22هـ

19

ت��ب��اي��ن وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بين
م��ج��ل��س ال���ش���ورى ومجلس
ال������وزراء ح���ول م��ش��روع��ات
أن��ظ��م��ة ال��ت��م��وي��ل« :ن��ظ��ام
ال��ت��م��وي��ل ال���ع���ق���اري ،ن��ظ��ام
م�� ارق��ب��ة ش���رك���ات ال��ت��م��وي��ل،
نظام اإليجار التمويلي ،نظام
ال��ره��ن ال��ع��ق��اري المسجل،
وكذلك تعدل بعض مواد نظام
السوق المالية ،وفقًا للمادة
( )17م���ن ن���ظ���ام مجلس
الشورى.

34

20

م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ال����م����ادة
«ال����ث����ان����ي����ة» م�����ن ن���ظ���ام
ال����م����ؤس����س����ات ال���ص���ح���ي���ة
الخاصة الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م )40/وتاريخ
1423/11/3ه���������ـ ال��م��ع��اد
دراس���ت���ه���ا ع���م�ل�اً ب���ال���م���ادة
«السابعة عشر» من نظام
مجلس الشورى.

11

21

ت��ب��اي��ن وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بين
م��ج��ل��س ال���ش���ورى ومجلس
ال���������وزراء ب���ش���أن م���ش���روع
ن��ظ��ام ال��ت��ن��ف��ي��ذ وال��ت��ع��دي�لات
ال���م���ق���ت���رح إدخ���ال���ه���ا ع��ل��ى
المواد السادسة والسبعين،
و»ال���ث���ام���ن���ة وال��س��ب��ع��ي��ن،
وال����ت����اس����ع����ة وال���س���ب���ع���ي���ن،
والتسعين .والفقرة (ب) من
المادة الرابعة والثمانين من
مشروع نظام التنفيذ.

13

6

2

4

ج ،40س ،2د،5
ج ،9،16س ،3د5

ج،38،27س،3د5

ج ،40س ،2د5
ج ،39،21س ،3د5

16/13
1432/4/23هـ

38/38
1432/7/4هـ

39/40
1432/7/10هـ

89

22

ت��ب��اي��ن وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بين
م��ج��ل��س ال���ش���ورى ومجلس
الوزراء بشان مشروع نظام
م��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ي��ن عمال
بالمادة السابعة عشرة من
نظام مجلس الشورى.

18

23

م����ش����روع ق����ان����ون (ن���ظ���ام)
ال��ب��ذور والتقاوي والشتالت
لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،وعقوبات
مخالفة هذا القانون ،المعاد
دراسته عمال بالمادة ()17
من نظام مجلس الشورى.

3

24

طلب تعديل ال��م��ادة ()14
من نظام الضمان الصحي
التعاوني الصادر بالمرسوم
الملكي ذي ال��رق��م (م)10/
وال��ت��اري��خ 1420/5/1ه������ـ
والمعاد دراسته عمالً بالمادة
( )17م���ن ن���ظ���ام مجلس
الشورى.

8

25

ت��ب��اي��ن وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر بين
م��ج��ل��س ال���ش���ورى ومجلس
الوزراء تجاه الئحة البحوث
وال���د ارس���ات ب����وزارة الصحة
ع��م�لا ب���ال���م���ادة «ال��س��اب��ع��ة
ع��ش��رة» م��ن ن��ظ��ام مجلس
الشورى.
المجموع
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1

1

1

ج ،32س ،3د5
ج،50س،3د5

ج،55س،3د5

ج،45س،3د5
ج،59س،3د5

50/55
1432/10/20هـ

55/63
1432/11/11هـ

59/70
1432/12/17هـ

12

1

ج،76س،3د5

76/98
1433/2/15هـ

963

45

-

-

ثاني ًا :قرارات المجلس الصادرة بشأن األنظمة واللوائح المقدمة
بناء على المادة “الثالثة والعشرين” من نظام مجلس الشورى :
ً
م

الموضوع

ع��������������دد
مداخالت
األعضاء

1

م��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل ن���ظ���ام هيئة
السوق المالية بإضافة مواد
جديدة تعنى بعالوة اإلصدار.

35

2

مقترح مشروع نظام الجودة
وسالمة المريض في الخدمات
الصحية.

34

3

المقترح الخاص بإضافة ثالث
س��ن��وات للضباط الجامعيين
��اس��ا بالخدمة
الملتحقين أس ً
العسكرية بموجب شهاداتهم
ال���ج���ام���ع���ي���ة ،وال���م���ق���ت���رح���ات
والتوصيات اإلضافية المرفقة
بهما.

11

4

مقترح م��ش��روع نظام مزاولة
مهنة التعليم بموجب المادة
«الثالثة والعشرين» من نظام
مجلس الشورى.
المجموع

ع�������������دد
توصيات
اللجنة
2

2

1

الجلسات التي نوقش
فيها الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

ج ،15س ،3د4
ج ،20 ،19س ،2د5
ج،53س،3د5

53/60
1432/11/4هـ

ج،46س،2د5
ج،35،36س،3د5
ج،66س،3د5

66/81
1433/1/10هـ

ج،35س،3د5
ج،70س،3د5

70/88
1433/1/24هـ

13

1

ج،5س،4د4
ج،25س،3د5
ج،73س،3د5

73/92
1433/2/7هـ

93

6

-

-

*ج :الجلسة .س :السنة .د :الدورة.
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ب -ق���رارات المجلس بشأن التقارير السنوية ل��ل��وزارات
واألجهزة الحكومية :
م

الموضوع

ع�������������������دد
المداخالت

1

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للمؤسسة
العامة للبريد السعودي للعام
المالي 1431/1430هـ.

10

2

ج61،60
س ، 2د5
ج ،7س ،3د5

2

ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��ه��ي��ئ��ة
االتصاالت وتقنية المعلومات
للعام المالي 1431/1430هـ.

4

4

ج ،60س ،2د5
ج ،11س ،3د5

3

التقرير السنوي للهيئة العامة
لإلسكان عن الفترة منذ إنشاء
ال��ه��ي��ئ��ة وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
المالي 1431/1430هـ.

24

4

ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��ه��ي��ئ��ة
ال������ري وال����ص����رف ب���األح���س���اء
والمشروعات التابعة لها للعام
المالي 1431/1430هـ.

16

5

التقرير السنوي للهيئة العامة
للطيران المدني للعام المالي
1429/1428هـ.

5

2

ج ،73س ،2د5
ج ،14س ،3د5

ج ،76س ،2د5
ج ،18س ،3د5

16

2

ج ،58س ،2د5
ج ،18س ،3د5

6

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��ص��ن��دوق
التنمية الزراعية للعام المالي
1430/1429هـ.

9

2

ج ،22،1س ،3د5

7

التقرير السنوي للرئاسة العامة
لهيئة األمر بالمعروف والنهي
ع���ن ال��م��ن��ك��ر ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1429/1428هـ.

11

8

92

ع�������������������دد
التوصيات

ال����ج����ل����س����ات ال���ت���ي
ن��������وق��������ش ف����ي����ه����ا
الموضوع

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��ص��ن��دوق
التنمية الصناعية السعودي
للعام المالي 1431/1430
هـ.

14

4

4

ج ،54س ،2د5
ج ،23س ،3د5

ج ،67س ،2د5
ج ،23س ،3د5

رقم القرار وتاريخه

7/5
1432/3/24هـ
11/9
1432/4/8هـ

14/12
1432/4/16هـ

18/16
1432/4/30هـ

18/17
1432/4/30
22/20
1432/5/14هـ

23/21
1432/5/20هـ

23/22
1432/5/20هـ

9

10
11
12

13

14

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للمؤسسة
العامة للموانئ للعام المالي
1431/1430هـ.
التقرير السنوي لهئية التحقيق
واالدع����اء ال��ع��ام للعام المالي
1429/1428هـ.
التقرير السنوي ل��وزارة العدل
للعام المالي 1429/1428هـ.
التقرير السنوي للرئاسة العامة
للبحوث العلمية واالفتاء للعام
المالي 1431/1430هـ.

التقرير السنوي للرئاسة العامة
لألرصاد وحماية البيئة للعام
المالي 1428/1427هـ.
التقرير السنوي لوزارة الشؤون
البلدية والقروية للعام المالي
1428/1427هـ.

12

2

ج ،26،8س ،3د5

11

2

ج ،60س ،2د5
ج ،31س ،3د5

21

2

ج ،3 5 ، 3 1 ، 2 9
س ،3د5

11

1

ج ،36،20س،3
د5

35

18

15

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ل��ه��ي��ئ��ة
ال���وط���ن���ي���ة ل��ح��م��اي��ة ال��ح��ي��اة
الفطرية إو�نمائها للعام المالي
1429/1428هـ.

8

16

التقرير السنوي ل���وزارة النقل
للعام المالي 1431/1430هـ.

16

17

ت��ق��ري�� ار م��ت��اب��ع��ة تنفيذ ب�� ارم��ج
وم���ش���روع���ات ال���ع���ام ال��ث��ان��ي
وال���ع���ام
()1427/1426
ال�������ث�������ال�������ث()1428/1427
م���ن خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة
(.)1430/1425

11

18

ال�����ت�����ق�����ري�����ران ال����س����ن����وي����ان
ل��ل��م��ؤس��س��ة ال���ع���ام���ة لتحلية
ال���م���ي���اه ال���م���ال���ح���ة ل��ل��ع��ام��ي��ن
الماليين 1429/1428ه����ـ-
1431/1430هـ.

35

8

ج ،77س ،2د5
ج ،37س ،3د5

3

ج ،24س ،2د5
ج ،38،34س،3
د5

4

ج ،55س ،2د5
ج 39س 3د5

2

ج ،2س ،3د5
ج ،39س ،3د5

6

5

ج ،42،11س،3
د5

ج ،47،6س ،3د5

26/24
1432/5/27هـ
31/31
1432/6/13هـ
35/35
1432/6/27هـ
36/36
1432/6/28هـ
37/37
1432/7/3هـ
38/39
1432/7/4هـ

39/41
1432/7/10هـ

39/42
1432/7/10هـ

42/43
1432/7/17هـ

47/52
1432/8/3هـ
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

94

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��ص��ن��دوق
تنمية ال��م��وارد البشرية للعام
المالي 1430/1429هـ.
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للمؤسسة
العامة للخطوط الحديدية للعام
المالي 1431/1430هـ.

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان ل����وزارة
ال��م��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء للعامين
الماليين 1429/1428ه����ـ-
1431/1430هـ.

التقريران السنويان للمؤسسة
ال���ع���ام���ة ل��ل��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة للعامين
ال��م��ال��ي��ي��ن -1429/1428
1431/1430هـ.
ال��ت��ق��ري��رال��س��ن��وي ل��ل��م��ؤس��س��ة
ال����ع����ام����ة ل����ص����وام����ع ال���غ�ل�ال
ومطاحن الدقيق للعام المالي
1431/1430هـ.
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل�������وزارة
الخدمة المدنية للعام المالي
1431/1430هـ.
ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان للهيئة
العامة للغذاء وال����دواء للعام
ال��م��ال��ي 1428/1427ه�������ـ-
1429/1428هـ.
ال��ت��ق��اري��ر ال��س��ن��وي��ة ل��ل��رئ��اس��ة
العامة لشؤون المسجد الحرام
وال��م��س��ج��د ال���ن���ب���وي ل�ل�أع���وام
ال��م��ال��ي��ة 1428/1427ه������ـ-
1429/1428ه�������������������������������ـ-
1431/1430هـ.
التقارير السنوي لوزارة البترول
وال����ث����روة ال��م��ع��دن��ي��ة ل�لأع��وام
ال��م��ال��ي��ة 1428/1427ه������ـ-
1429/1428ه�������������������������������ـ-
1431/1430هـ.

26

2

ج ،7س ،3د5
ج،51س،3د5
ج،52س،3د5

19

2

ج ،4س ،3د5
ج،52س،3د5

13

4

ج ،22س ،3د5
ج،56س،3د5

46

3

ج ،22س ،3د5
ج،56س،3د5
ج،57س،3د5
ج،63س،3د5

9

2

ج ،22س ،3د5
ج،59س،3د5

12

2

ج،13س،3د5
ج،60س،3د5

7

4

ج،31س،3د5
ج،60س،3د5

14

6

ج،28س،3د5
ج،61س،3د5

13

7

ج،30س،3د5
ج،62س،3د5

52/58
1432/10/28هـ
52/59
1432/10/28هـ

56/64
1432/11/12هـ

63/65
1433/1/2هـ

59/71
1432/12/17هـ

60/72
1432/12/18هـ

60/74
1432/12/18هـ

61/76
1432/12/24هـ

62/77
1432/12/25هـ

28

التقرير السنوي لمدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام
المالي 1431/1430هـ.

10

29

التقرير السنوي لهيئة الرقابة
وال���ت���ح���ق���ي���ق ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

12

30

التقرير السنوي ل��وزارة التعليم
العالي والجامعات للعام المالي
1431/1430هـ.

12

31

32

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للمؤسسة
العامة للتقاعد للعام المالي
1431/1430هـ.
التقرير السنوي للرئاسة العامة
لهيئة األمر بالمعروف والنهي
ع���ن ال��م��ن��ك��ر ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

6

57

9

1

ج،46س،3د5
ج،73س،3د5

33

34

التقرير السنوي الثاني للهيئة
ال��ع��ام��ة للمساحة للفترة من
1428/12/12ه�������������������ـ ال���ى
1430/12/29هـ.

12

29

6

1

4

36

التقرير السنوي الثاني للتحول
إل��ى مجتمع المعلومات للعام
المالي 1431/1430هـ.

9

37

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل�������وزارة
االتصاالت وتقنية المعلومات
للعام المالي 1432/1431هـ.

21

2

622

167

المجموع

ج،50س،3د5
ج،66س،3د5
ج،67س،3د5

2

11

35

3

ج،20س،3ج5
ج،63س،3ج5

ج،8س،3د5
ج،71س،3د5
ج،72س،3د5

التقرير السنوي لوزارة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل�������وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوق��اف
والدعوة واإلرشاد للعام المالي
1431/1430هـ.

2

ج،48س،3د5
ج،62س،3د5

ج،49س،3د5
ج،74س،3د5
ج،23س،3د5
ج،75س،3د5

ج،25س،3د5
ج،75س،3د5

3

ج،43س،3د5
ج،77س،3د5
ج،74،80س،3د5

62/78
1432/12/25هـ
63/80
1433/1/2هـ
67/82
1433/1/16هـ
72/90
1433/2/1هـ

73/93
1433/2/7هـ

74/94
1433/2/8هـ

75/95
1433/2/14هـ

75/96
1433/2/14هـ

77/100
1433/2/21هـ
80/103
1433/2/29هـ

95

ج – ق���رارات المجلس ال��ص��ادرة ب��ش��أن االت��ف��اق��ي��ات والمعاهدات
ومذكرات التفاهم:

96

م

الموضوع

ع��������������������دد
المداخالت

1

اتفاقية ت��ع��اون بين المملكة
وكازاخستان في مجال مكافحة
اإلره���اب والجريمة المنظمة،
واال ت���ج���ار غ��ي��ر ال��م��ش��روع في
ال��م��خ��درات وال��م��ؤث��رات العقلية
وسالئفها.

9

2

توصيا ت
اللجنة

1

ال��ج��ل��س��ات ال��ت��ي
نوقش فيها

ج ،4س ،3د5

رقم القرار
وتاريخه

4/2
1432/3/11هـ

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب��ي��ن المملكة
وج��م��ه��وري��ة ب��ن��ج�لادي��ش في
م���ج���ال ال����ش����ؤون اإلس�لام��ي��ة
واألوقاف.

1

1

ج ،4س ،3د5

4/3
1432/3/11هـ

3

م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب��ي��ن المملكة
وج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ف��ي مجال
تقنية المعلومات.

10

2

ج ،4س ،3د5

4/4
1432/3/11هـ

4

م��ش��روع اتفاقية بين حكومة
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
وح���ك���وم���ة ال����ي����اب����ان ل��ت��ج��ن��ب
االزدواج ال��ض��ري��ب��ي ول��م��ن��ع
ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي ف��ي ش��أن
الضرائب على الدخل ومشروع
البرتوكول المرافق له.

3

5

م��ش��روع اتفاقية النقل متعدد
الوسائط للبضائع بين ال��دول
العربية.

10

6

طلب المصادقة على اتفاقية
منظمة التجارة الحرة بين دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية وجمهورية سنغافورة.

9

1

1

1

ج ،7س ،3د5

7/6
1432/3/24هـ

ج ،76س ،2د5
ج ،8س ،3د5

8/7
1432/3/25هـ

ج ،13،1س،3
د5

13/11
1432/4/15هـ

7

م��ش��روع ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون بين
ح���ك���وم���ة ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية وحكومة جمهورية
أوزبكستان في مجال مكافحة
اإلره����اب وال��ج��ري��م��ة المنظمة
واال ت���ج���ار غ��ي��ر ال��م��ش��روع في
ال��م��خ��درات وال��م��ؤث��رات العقلية
وتهريبها وغيرها من الجرائم
بناء على قرار مجلس
الموقعة ً
ال��������وزراء ذي ال���رق���م ()49
والتاريخ 1418/3/24هـ.

10

8

طلب ال��م��واف��ق��ة على انضمام
المملكة العربية السعودية إلى
ات��ف��اق��ي��ة ت��ج��ارة ال��ح��ب��وب لعام
��ار م��ن األول
1995م اع��ت��ب ًا
من سبتمبر 2010م والصادر
بشأنها ق���رار مجلس ال���وزراء
ذي ال��رق��م ( )223وال��ت��اري��خ
1431/6/24هـ.

10

9

مشروع اتفاقية عامة للتعاون
بين حكومة المملكة العربية
وال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة دول���ة
أريتريا.

10

10

مشروع مذكرة تفاهم الرياض
ال��خ��اص��ة بالتفتيش وال��رق��اب��ة
على السفن ف��ي م��وان��ئ دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية.

10

11

مشروع اتفاقية عامة للتعاون
بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية
المجر.

6

1

2

1

1

1

ج ،17س ،3د5

ج ،17س ،3د5

ج ،20س ،3د5

ج ،24س ،3د5

ج ،27س ،3د5

17/14
1432/4/29هـ

17/15
1432/4/29هـ

20/18
1432/5/7هـ

24/23
1432/5/21هـ

27/26
1432/5/28هـ
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98

12

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
ف��ي ال��م��ج��االت ال��ص��ح��ي��ة بين
وزارة ال��ص��ح��ة ف���ي المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ووزارة
الصحة الكندية ووكالة الصحة
العامة الكندية.

9

13

م��ش��روع اتفاقية بين حكومة
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
وحكومة جمهورية بنجالديش
ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��ت��ج��ن��ب االزدواج
ال��ض��ري��ب��ي ،ول��م��ن��ع ال��ت��ه��رب
الضريبي ف��ي ش��أن الضرائب
على الدخل.

2

14

م��ش��روع اتفاقية بين حكومة
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة أوك�� ارن��ي��ا
ل����ل����ت����ع����اون ف������ي ال����ب����ح����وث
واالستخدامات السلمية للفضاء
الخارجي.

10

15

مشروع مذكرة تعاون بين معهد
االدارة ال��ع��ام��ة ف��ي المملكة
العربية السعودية والمدرسة
الوطنية لإلدارة في الجمهورية
الفرنسية.

10

16

م����ش����روع ات���ف���اق���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون
االعالمي بين حكومة المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وح��ك��وم��ة
جمهورية مصر العربية.

9

17

طلب المصادقة على االتفاقية
المعدلة للتعاون العربي في
مجال تنظيم وتيسير عمليات
االغاثة.

1

1

1

1

1

1

1

ج ،28س ،3د5

ج ،28س ،3د5

ج ،29س ،3د5

ج ،31س ،3د5

ج ،31س ،3د5

ج ،33س ،3د5

28/27
1432/6/5هـ

28/28
1432/6/5هـ

29/29
1432/6/6هـ

31/32
1432/6/13هـ

31/33
1432/6/13هـ

33/34
1432/6/20هـ

18

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة م��ق��ر بين
ح���ك���وم���ة ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال���س���ع���ودي���ة و ارب����ط����ة ال��ع��ال��م
اإلسالمي ومشروع البروتوكول
الملحق به.

9

19

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون
ف���ي م��ج��ال ت���ب���ادل ال��ت��ح��ري��ات
المالية الخاصة بغسيل األموال
وتمويل اإلره��اب بين المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وك���ل من
دولة اندو ار وجمهوريتي لبنان
واستونيا.

8

20

طلب المصادقة على اتفاقية
منطقة التجارة الحرة بين دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية ودول ارب��ط��ة التجارة
األوربية (إفتا).

8

21

مشروع مذكرة تعاون بين دارة
الملك عبدالعزيز في المملكة
العربية السعودية ومركز عيسى
الثقافي بمملكة البحرين.

2

22

م��ش��روع��ا ات��ف��اق ب��ي��ن حكومة
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
وح��ك��وم��ة ق��ط��ر ل��ل��ت��ع��اون في
م��ج��ال��ي ال���دف���اع ال���م���دن���ي ،و
مكافحة االتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسالئف الكيميائية وتهريبها.

7

23

م���ش���روع م���ذك���رة ت���ع���اون بين
دارة الملك عبدالعزيز ومعهد
البيروني للدراسات الشرقية
بجمهورية أوزبكستان.

-

1

3

1

1

2

2

ج ،45س ،3د5

ج ،46س ،3د5

ج ،47س ،3د5

ج،49س،3د5

ج،49س ،3د5

ج،53س،3د5

45/46
1432/7/25هـ

46/50
1432/8/2هـ

47/51
1432/8/3هـ

48/53
1432/10/13هـ

49/54
1432/10/14هـ

53/61
1432/11/4هـ

99

100

24

م��ش��روع م��ذك��رة ت��ع��اون علمي
وتعليمي ب��ي��ن وزارة التعليم
ال��ع��ال��ي ف��ي المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة ووزارة ال��ت��ع��ل��ي��م
والثقافة بجمهورية فنلندا.

-

25

م���ش���روع اال ت��ف��اق��ي��ة اإلط���اري���ة
للتعاون االقتصادي والتجاري
واالستثماري والفني بين دول
الخليج العربية وماليزيا.

5

26

م���ش���روع ب���روت���وك���ول ملحق
باالتفاقية الموقعة بين حكومة
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
وحكومة الجمهورية الفرنسية
م����ن اج�����ل ت��ج��ن��ب االزدواج
الضريبي ،بشأن الضرائب على
الدخل واإلرث والتركات ورأس
المال.

18

27

طلب التصديق على مشروع
مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية
في المملكة ووح��دة التحريات
ال��م��ال��ي��ة ف���ي م��م��ل��ك��ة ه��ول��ن��دا
ل��ل��ت��ع��اون ف���ي م���ج���ال ت��ب��ادل
ال��ت��ح��ري��ات ال��م��ال��ي��ة ال��خ��اص��ة
بغسل األموال وتمويل االرهاب.

_

28

م��ش��روع اتفاقية بين المملكة
وج��م��ه��وري��ة ب���ول���ن���دا لتجنب
االزدواج ال��ض��ري��ب��ي ،ولمنع
ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي ف��ي ش��أن
الضرائب على الدخل  ،ومشروع
البروتوكول المرافق له.

3

1

1

1

_

1

ج،53س،3د5

ج،57س،3د5

ج،57س،3د5

ج ،60س،3د5

ج،62س،3د5

53/62
1432/11/4هـ

57/67
1432/11/18هـ

57/68
1432/11/18هـ

60/73
1432/12/18هـ

62/79
1432/12/25هـ

29

مشروع مذكرة تفاهم للتكامل
وت��ب��ادل المعلومات ف��ي مجال
التخطيط العمراني بين وزارة
ال���ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
ب��ال��م��م��ل��ك��ة ووزارة اإلس���ك���ان
والتعمير والتنمية المجالية في
المملكة المغربية.

-

30

1

ج،67س، 3د5

67/83
1433/1/16هـ

م��ش��روع اتفاقية بين حكومة
ال��م��م��ل��ك��ة وح��ك��وم��ة روم��ان��ي��ا
ل��ت��ج��ن��ب االزدواج ال��ض��ري��ب��ي
،ولمنع التهرب الضريبي في
ش��أن ال��ض�� ارئ��ب على ال��دخ��ل،
ومشروع البروتوكول المرافق
له.

1

1

ج،67س،3د5

67/84
1433/1/16هـ

31

مشروع اتفاقية التعاون األمني
بين حكومة المملكة وحكومة
ماليزيا.

-

1

ج،68س،3د5

68/85
1433/1/17هـ

32

طلب الغاء تحفظ المملكة على
بعض فقرات مشروع انضمام
المملكة ال��ى معاهدة التعاون
ف��ي ش��أن ال���ب���راءات والئحتها
التنفيدية المعقودة في واشنطن
ب��ت��اري��خ  19ي��ون��ي��ة 1970م
،وم���ع���اه���دة ق���ان���ون ال���ب���راءات
وال ئ���ح���ت���ه���ا ال��ت��ن��ف��ي��دي��ة ال��ت��ي
اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي
في االول من يونية 2000م.

13

33

م���ش���روع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ح��ول
ال��ت��ع��اون ف���ي م��ج��ال الصحة
بين وزارة الصحة في المملكة
ووزارة ال��ص��ح��ة ف��ي المملكة
ال��م��ت��ح��دة لبريطانيا العظمى
وايرلندا الشمالية.

-

المجموع

203

2

1

39

ج،68س،3د5

ج،68س،3د5

68/86
1433/1/17هـ

68/87
1433/1/17هـ
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د – موضوعات أخرى ناقشها المجلس:
م

الموضوع
تكوين ال��ل��ج��ان المتخصصة
وت��س��م��ي��ة رئ���ي���س ك���ل لجنة
ون��ائ��ب��ه للسنة ال��ث��ال��ث��ة– من
الدورة الخامسة.
م��ق��ت��رح إض��اف��ة م���ادة ج��دي��دة
إل���������ى ال�����ن�����ظ�����ام ال���ص���ح���ي
ال���ص���ادر ب��ال��م��رس��وم الملكي
ذي ال���رق���م م 11/وال��ت��اري��خ
1423/3/23ه���������ـ ،بموجب
المادة  23من نظام مجلس
الشورى.
مقترح إلغاء الفقرة (ج) من
ال��م��ادة «الثالثة» م��ن الئحة
ال���ت���رق���ي���ات ب��م��وج��ب ال���م���ادة
«الثالثة والعشرين» من نظام
مجلس الشورى.

1

1

/1/1د
1432/3/3هـ

13

-

ج ،8س ،3د5

ع��دم ال��م��واف��ق��ة على
دراسة المقترح
1432/3/25هـ

15

-

ج ،76،3س،2
د5
ج ،18س ،3د5

ل��م ي��واف��ق المجلس
على المقترح
1432/4/30هـ

4

ت���رش���ي���ح ل���ج���ن���ة ال����ش����ؤون
االقتصادية والطاقة لرئيسها
ونائبه.

-

1

ج ،71س ،3د5

/71/89د

5

إيجاد تفسير قانوني لماهية
اإلق��ام��ة الدائمة في المملكة
العربية السعودية المنصوص
عليها ف��ي ال��م��ادة «الثانية»
من نظام الضمان االجتماعي.

15

6

تكوين ال��ل��ج��ان المتخصصة
وت��س��م��ي��ة رئ���ي���س ك���ل لجنة
ون��ائ��ب��ه ل��ل��س��ن��ة ال��راب��ع��ة من
الدورة الخامسة.

-

1

43

4

1

2

3

المجموع

102

ع�������������������دد
المداخالت

توصيات
اللجنة

ال��ج��ل��س��ات ال��ت��ي
نوقش فيها

رقم القرار وتاريخه

1

ج ،24س ،3د5

80

ت�����م ت���ك���وي���ن ل��ج��ن��ة
خ��اص��ة ب��ال��ق��رار ذي
الرقم /24/25د
وال������������ت������������اري������������خ
1432/5/21هـ
80/102
1433/2/29هـ

رس��م توضيحي لعدد ال��ق��رارات ال��ص��ادرة م��ن المجلس
خالل السنة الثالثة
40

37

35

33

30

29

25
20
15
10
4
قرارات الأنظمة
واللوائح

قرارات التقارير
ال�سنوية

قرارات االتفاقيات قرارات املو�ضوعات
الأخراى
واملعاهدات

5
0

103

رس���م ت��وض��ي��ح��ي ل��ع��دد ال���م���داخ�ل�ات ال��ت��ي ق��دم��ت ع��ل��ى
الموضوعات خاللسنة الثالثة

1200

1056

1000
800
622

600
400
203
43

الأنظمة واللوائح

104

التقارير
ال�سنوية

االتفاقيات
واملعاهدات

املو�ضوعات
الأخراى

200
0

هـ  -الموضوعات التي كانت تحت الدراسة في المجلس خالل السنة
الثالثة من الدورة الخامسة:
أو ً
ال :الموضوعات التي ناقشها المجلس وقرر إعادة دراستها من ِقبل اللجان:
م

الموضوع

عدد
المداخالت

1

مشروع نظام ممارسة أعمال
المكاتب العقارية والضوابط
المتعلقة بطرح المساهمات
العقارية.

8

2

مشروع الئحة حفر األبار في
موارد البادية والقرى والهجر
على نفقة المتبرعين.

7

3

طلب إيجاد تفسير قانوني
لماهية اإلقامة الدائمة في
المملكة المنصوص عليها
في المادة «الثانية» من
نظام الضمان االجتماعي.

34

4

5

الجلسات التي
نوقش فيها

ج ،44س ،2د4

ما تم بشأنه
أعيد للجنة الشؤون اإلقتصادية
والطاقة
بتاريخ 1427 /10/7هـ

ج ،44س ،2د4

أعيد للجنة اإلسكان والمياه
والخدمات العامة
بتاريخ 1427/10/7هـ

ج ،32س ،1د5
ج ،7س ،2د5
،43
ج،24
س ،3د5

شكل له لجنة خاصة بتاريخ
1432/5/21هـ ثم نوقش
في الجلسة ( )43بتاريخ
ورأى
1432/7/18هـ،
المجلس إعادته للجنة الخاصة
بتاريخ 1432/7/18هـ

مشروع الئحة جمع التبرعات
وصرفها للوجوه الخيرية
داخل المملكة.

39

ج ،14،13،11
س ،2د5

أعيد إلى لجنة الشؤون
االجتماعية واألسرة والشباب
بتاريخ 1431/4/26هـ.

ظاهرة غياب أو هروب
بعض المستأجرين وبذمتهم
إيجارات متبقية.

12

ج ،73س ،2د5
ج ،32س ،3د5

أعيد إلى لجنة اإلدارة والموارد
البشرية 1432/6/19هـ.

المجموع

326

105

بناء على المادة “الثالثة والعشرين” من نظام
ثان ًيا :الموضوعات المقترحة
ً
مجلس الشورى ووافق على دراستها من قبل اللجان خالل السنة الثالثة:

106

م

الموضوع

ع�������������������دد
المداخالت

الجلسات التي نوقش
فيها

ما تم بشأنه

1

اق����ت����راح ت��ع��دي��ل رس���وم
تأشيرات االستقدام.

35

ج ،13س ،4د4
ج ،15،16س،1
د5
ج ،21س ،2د5

أعيد الموضوع إلى لجنة الشؤون
المالية بتاريخ 1430/4/24ه��ـ.
وتم مناقشته في جلسة المجلس
 21وت��اري��خ 1431/5/19ه������ـ،
وق��رر المجلس دراس��ة الموضوع
من قبل لجنة خاصة تم تكوينها
بقرار المجلس ذي الرقم/21/43د
وتاريخ 1431/5/19هـ

2

م��ق��ت��رح إص������دار ن��ظ��ام
سوق العقار السعودي.

8

ج ،75س ،4د4

وافق المجلس على مالءمة دراسة
المقترح وأُحيل إلى لجنة الشؤون
المالية بتاريخ 1430/2/13هـ.

3

م��ش��روع م��ق��ت��رح لنظام
الخصخصة.

10

ج ،16س ،1د5

وافق المجلس على مالءمة دراسة
المقترح وأحيل إلى لجنة الشؤون
االق���ت���ص���ادي���ة وال���ط���اق���ة ب��ت��اري��خ
1430/4/24هـ.

4

م���ش���روع ن��ظ��ام م��ق��ت��رح
لتوطين وظ��ائ��ف عقود
التشغيل والصيانة في
المرافق الحكومية.

12

5

م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ن��ظ��ام
ال����ت����ق����اع����د ال����م����دن����ي
وال����ع����س����ك����ري ون����ظ����ام
التأمينات االجتماعية
ب��إض��اف��ة م����ادة ج��دي��دة
تتعلق بالعالوة السنوية.

9

ج ،2 1 ، 1 7 ، 1 6
س ،1د5

ج ،69س ،1د5

واف�����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى م�لاءم��ة
دراس�����ة ال���م���وض���وع وت����م ت��ك��وي��ن
ل��ج��ن��ة خ��اص��ة ل���د ارس���ة ال��م��ق��ت��رح
ب��ال��ق��رار ذي ال���رق���م /21/22د
والتاريخ1430/5/15هـ.
لم يوافق المجلس على توصية
لجنة اإلدارة وال���م���وارد البشرية
ووافق على النص المقترح المقدم
م��ن ع���دد م��ن أع��ض��اء المجلس
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة
لدراسته بقراره ذي الرقم /69/97د
والتاريخ 1431/2/2هـ.

6

م��ق��ت��رح إض���اف���ة م���ادة
ل��ن��ظ��ام ال��ع��م��ل تتعلق
ب��ص��رف إع��ان��ات مالية
للعاطلين عن العمل.

14

7

اقتراح تعديل بعض مواد
ن��ظ��ام ال��خ��دم��ة المدنية
وكذلك تعديل بعض مواد
ن��ظ��ام م��ج��ل��س ال��خ��دم��ة
المدنية.

10

8

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن��ظ��ام
الهيئة السعودية للتقويم
واالع���ت���م���اد األ ك��ادي��م��ي
العسكري.

10

ج ،73س ،1د5

ج ،7س ،2د5

ج ،69س ،2د5

واف�����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى م�لاءم��ة
دراسة الموضوع وأحيل إلى لجنة
اإلدارة وال��م��وارد البشرية بتاريخ
1431/2/16هـ.
وافق المجلس على مالءمة دراسة
ال��م��وض��وع وأح��ي��ل م��ن قبل لجنة
اإلدارة والموارد البشرية لدراسته
بتاريخ 1431/3/29هـ.
واف�����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى م�لاءم��ة
د ارس��ة المقترح وأحيل إل��ى لجنة
الشؤون األمنية لدراسته بتاريخ
1432/1/27هـ.

9

م��ش��روع م��ق��ت��رح لنظام
الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.

8

ج ،73س ،2د5

واق المجلس على مالءمة دراسة
المقترح وأحيل إلى لجنة الشؤون
االق���ت���ص���ادي���ة وال���ط���اق���ة ب��ت��اري��خ
1432/2/12هـ.

10

م��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل بعض
م����واد ن��ظ��ام االس��ت��ث��م��ار
االجنبي.

7

ج ،14س ،3د5

واف�����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى م�لاءم��ة
ارس���ة المقترح وأح��ي��ل إل��ى لجنة
ال���ش���ؤون االق��ت��ص��ادي��ة وال��ط��اق��ة
ل�����دراس�����ة ال����م����وض����وع ب���ت���اري���خ
1432/4/16هـ.

11

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن��ظ��ام
المركز الوطني للطوارئ
بالمملكة.

15

ج ،17س ،3د5

واف�����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى م�لاءم��ة
دراسة الموضوع وأحيل إلى لجنة
الشؤون األمنية لدراسته بتاريخ
1432/4/29هـ.

12

م�����ش�����روع ن����ظ����ام ن��ق��ل
وتوطين التقنية.

11

ج ،42س ،3د5

وافق المجلس على مالءمة دراسة
الموضوع وأحيل إلى لجنة النقل
واال ت���ص���االت وتقنية المعلومات
بتاريخ 1432/7/17هـ.

13

م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ن��ظ��ام
ال��ن��ق��ل ال���ع���ام ال���ص���ادر
ب��ال��م��رس��وم الملكي ذي
الرقم (م )25/والتاريخ
1397/6/21هـ.

11

ج،49س،3د5

وافق المجلس على مالءمة دراسة
المقترح وأح��ي��ل ال��ى لجنة النقل
واال ت���ص���االت وتقنية المعلومات
بتاريخ 1432/10/14هـ

107

14

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن��ظ��ام
م����راك����ز االح�����ي�����اء ف��ي
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
السعودية.

10

15

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن��ظ��ام
الحماية من الشهادات
الوهمية.

10

16

م��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل ال��م��واد
«ال��س��ادس��ة والثالثين»
و»ال��ح��ادي��ة واالربعين»
و»ال��ث��ال��ث��ة واالرب��ع��ي��ن»
من نظام المرور الصادر
ب����ال����م����رس����وم ال��م��ل��ك��ي
رق�����م م 85/وت����اري����خ
1428/10/26هـ.

10

17

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن��ظ��ام
ح����م����اي����ة ال����ب����ي����ان����ات
الشخصية.

16

م��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل ال��م��ادة
ال����� ارب�����ع�����ة م�����ن ن���ظ���ام
خ��دم��ة االف����راد ال��ص��ادر
ب��ال��م��رس��وم الملكي ذي
ال��رق��م (م )9/وال��ت��اري��خ
1397/3/24هـ.

20

18

المجموع
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ج،57س،3د5

وافق المجلس على مالءمة دراسة
الموضوع وأحيل إلى لجنة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة واألس�����رة وال��ش��ب��اب
بتاريخ 1432/11/18هـ

ج،58س،3د5

واف�����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى م�لاءم��ة
دراسة الموضوع وأحيل إلى لجنة
الشؤون التعليمية والبحث العلمي
بتاريخ 1432/11/19هـ

ج ،63س،3د5

ج ،73س ،3د5

ج،11س،3د5
ج،74س،3د5

وافق المجلس على مالءمة دراسة
المقترح وأحيل إلى لجنة الشؤون
األمنية بتاريخ 143/1/2هـ

وافق المجلس على مالءمة دراسة
المقترح وأحيل إلى لجنة النقل
واال ت��ص��اال ت وتقنية المعلومات
بتاريخ 1433/2/7هـ
انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون
االمنية من تاريخ
1433/2/8هـ

ً
ثالثا :الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان فيها:
م

الموضوع

ع�������������������دد
المداخالت

1

الجلسات التي
نوقش فيها

ما تم بشأنه

م��ق��ت��رح بتعديل ن��ظ��ام الكهرباء
ال����ص����ادر ب���ال���م���رس���وم ال��م��ل��ك��ي
ذي ال����رق����م م 56/وال���ت���اري���خ
1426/10/20هـ.

13

ج ،14س،2
د5

ان������ت������ظ������ار وج�������ه�������ة ن���ظ���ر
ل���ج���ن���ة اإلس�����ك�����ان وال���م���ي���اه
وال��خ��دم��ات العامة م��ن تاريخ
1431/4/26هـ.

2

مشروع نظام القياس والمعايرة

52

ج ،5 7 ، 5 6
س ،2د5
ج  ،2 9س ،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون االقتصادية والطاقة
من تاريخ 1432/6/6هـ.

3

التقرير السنوي لصندوق التنمية
العقارية للعام المالي -1430
1431هـ.

22

ج ،4س ،3د5
ج ،43س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ�� ارل��ل��ج��ن��ة
الشؤون المالية من تاريخ
1432/7/18هـ.

4

التقرير السنوي لمكتبة الملك
ف��ه��د ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1430/1429هـ.

14

ج ،14س،3
د5

انتظار وجهة نظر لجنة الشؤن
الثقافية واالعالمية من تاريخ
1432/4/16هـ.

5

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل�����وزارة
ال���ث���ق���اف���ة واإلع����ل����ام ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن  1429/1428هـ
1431/1430هـ.

16

ج ،1 5 ، 1 6
س ،3د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
ال��ش��ؤون الثقافية واإلعالمية
من تاريخ
1432/4/22هـ.

6

التقرير السنوي لوزارة العمل للعام
المالي 1431/1430هـ.

13

ج ،27س،3
د5

انتظار وجهة نظر لجنة اإلدارة
والموارد البشرية من تاريخ
1432/5/28هـ.

7

مشروع الالئحة التنظيمية لمراكز
اإلرشاد األسري األهلية.

18

ج ،2 8 ، 2 7
س ،3د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
ال�������ش�������ؤون االج����ت����م����اع����ي����ة
واألس����رة وال��ش��ب��اب م��ن تاريخ
1432/6/5هـ.

8

التقرير السنوي ل���وزارة الزراعة
للعام المالي 1429/1428هـ.

11

ج ،30س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
اإلس��ك��ان وال��م��ي��اه وال��خ��دم��ات
العامة من تاريخ
1432/6/12هـ.
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9

التقرير السنوي ل���وزارة التجارة
للعام المالي 1431/1430هـ.

14

10

ج ،32س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون االقتصادية والطاقة
من تاريخ 1432/6/19هـ

ال���ت���ق���ري���ران ال��س��ن��وي��ان ل���دي���وان
ال���م���راق���ب���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن -1428/1427
1429/1428ه������������ـ وال��ت��ق��ري��ر
السنوي لديوان المراقبة العامة
ع��ن ن��ت��ائ��ج ع��م��ل��ي��ات ال��م�� ارج��ع��ة
المالية ورقابة األداء للعام المالي
1429/1428هـ.

14

ج ،38س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
ال��ش��ؤون ال��م��ال��ي��ة م��ن ت��اري��خ
1432/7/4هـ.

11

التقرير السنوي للبنك السعودي
للتسليف واالدخ��ار للعام المالي
1431/1430هـ.

11

ج ،46س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
ال��ش��ؤون ال��م��ال��ي��ة م��ن ت��اري��خ
1432/8/2هـ.

12

ال������ت������ق������ري������ران ال�����س�����ن�����وي�����ان
ل������������وزارة ال����ص����ح����ة ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه����������ـ
1431/1430هـ.

7

ج ،47س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون الصحية والبيئة من
تاريخ
1432/8/3هـ.

13

التقرير السنوي ل��وزارة الخارجية
للعام المالي 1431 /1430هـ.

7

ج،48س، 3
د5

انتظار وجهة نظرلجنة الشؤون
الخارجية من تاريخ
1432/10/13هـ

14

التقرير السنوي للهيئة العامة
للسياحة واآلث����ار للعام المالي
1431/1430هـ.

2

ج،49س،3
د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون االقتصادية من تاريخ
1432/10/14هـ

15

16

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل��ل��م��ؤس��س��ة
العامة لمستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث للعام
المالي 1431/1430هـ.

11

ج،50س،3د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون الصحية والبيئة من
تاريخ
1432/10/20هـ

مشروع نظام الغذاء.

34

ج،53س،3د5
ج،54س،3د5
ج،55س،3د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون الصحية والبيئة من
تاريخ
1432/11/11هـ

17

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل�����وزارة
الشؤون البلدية والقروية للعامين
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه��������ـ-
1431/1430هـ.

19

18

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان لمصلحة
ال������زك������اة وال������دخ������ل ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه��������ـ-
1431/1430هـ.

11

ج،54س،3د5

ج،58س،3د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
االسكان والخدمات العامه من
تاريخ 1432/11/5هـ
ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون المالية من تاريخ
1432/11/19هـ

ال���ت���ق���ري���ران ال��س��ن��وي��ان للهيئة
ال�����س�����ع�����ودي�����ة ل����ل����م����واص����ف����ات
وال��م��ق��اي��ي��س وال���ج���ودة للعامين
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه��������ـ-
1431/1430هـ.

17

ج،58س،3د5
ج،59س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون االقتصادية والطاقة
من تاريخ 1432/12/17هـ

20

التقرير السنوي لوزارة العدل للعام
المالي 1431/1430هـ.

14

ج،59س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون االسالمية والقضائية
من تاريخ 1432/12/17هـ

21

19

مشروع القواعد الخاصة بتمويل
ورع����اي����ة ال����م����واد ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
واإلذاع����ي����ة ف���ي وزارة ال��ث��ق��اف��ة
واإلعالم.

18

ج،60س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
ال��ش��ؤون الثقافية واإلعالمية
من تاريخ
1432/12/ 18هـ

22

التقرير السنوي لمصلحة الجمارك
للعام المالي 1431/1430هـ.

8

ج،65س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون المالية من تاريخ
1433/1/9هـ

23

24

ط��ل��ب ت��ع��دي��ل (ت��س��ع) م����واد من
م�����واد ن���ظ���ام ال���خ���دم���ة ال��م��دن��ي��ة
ال����ص����ادر ب���ال���م���رس���وم ال��م��ل��ك��ي
ذي ال���رق���م (م )49/وال��ت��اري��خ
1397/7/10ه��������������ـ ،إو�ض����اف����ة
(مادتين) جديدتين لهذا النظام.

11

ج،66س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنةاالدارة
والموارد البشرية من تاريخ
1433/1/10هـ

مشروع تنظيم المركز السعودي
لزراعة االعضاء.

11

ج،67س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون الصحية والبيئة من
تاريخ
1433/1/16هـ
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25

مشروع نظام الحماية من االيذاء.

18

26

ال����ت����ق����ري����ر ال����س����ن����وي ل��������وزارة
ال��ت��رب��ي��ة والتعليم ل��ل��ع��ام المالي
1430/1429هـ.

16

27

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني للعام
المالي 1432/1431هـ.

10

28

29

ج،70س،3د5

ج،75س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
ال��ش��ؤون التعليمية والبحث
العلمي من تاريخ
1433/1/24هـ
ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
ال��ش��ؤون التعليمية والبحث
العلمي من تاريخ
1433/2/14هـ

ال���ت���ق���ري���ران ال��س��ن��وي��ان للهيئة
ال�����س�����ع�����ودي�����ة ل���ل���ت���خ���ص���ص���ات
ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1429/1428ه��������������������������������������ـ-
1430/1429هـ.

17

ج،76س،3د5

ان���ت���ظ���ار وج���ه���ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون الصحية والبيئة من
تاريخ
1433/2/15هـ

مشروع نظام المجالس البلدية.

27

ج،78س،3د5

ال ي��زال ال��م��وض��وع ي��درس من
قبل المجلس

المجموع
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ج،68س،3د5

انتظار وجهة نظر لجنة
ال��ش��ؤون الجتماعية واألس���رة
والشباب من تاريخ
1433/1/17هـ

456

 ضيوف الجلسات للسنة الثالثة من للدورة الخامسة:ملحوظة  :ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة.
وزراء ووفود أجنبية

وزراء الجهات الحكومية

وفد من نادي اصدقاءالمملكة في مجلس
االت����ح����اد ال���روس���ي
(ج.)5
وف������د م�����ن ج��ام��ع��ةف��ل��وري��دا االم��ري��ك��ي��ة
(ج.)22
وفد من جامعةواليةمتشجين االمريكية
(ج.)22
وف������د م�����ن ج��ام��ع��ةان���دي���ان���ا االم��ري��ك��ي��ة
(ج.)22
وف����د م���ن م��ن��س��وب��يال������������خ������������ط������������وط
ال���ج���وي���ةال���ع���رب���ي���ة
السعودية (ج.)22
وفد من مركز العباقرة(ج. )22
وف������د م����ن زوج������اترؤس��������اء ال��ب��ع��ث��ات
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة ف��ي
المملكة (ج. )30
رئ��ي��س برلمان جزرالقمر السيد /حامد
برهان (ج.)37
وفد الماني (ج)53وف�����د ب���رل���م���ان���ي م��نج��م��ه��وري��ة التشيك
(ج)58
-عدد من عمد المدن

صاحب السمو الملكياألم���ي���ر م��ن��ص��ور اب��ن
متعب ب��ن عبدالعزيز
وزير الشؤون البلدية
والقروية( .ج.)34
م��ع��ال��ي وزي����ر ال��م��ي��اهوا لكهربا ء ا لمهند س /
ع�����ب�����داهلل ال��ح��ص��ي��ن
(ج.)69
م��ع��ال��ي وزي�� ارل��ش��ؤوناالجتماعية الدكتور/
ي����وس����ف ال��ع��ث��ي��م��ي��ن
(ج.)79

م���س���ؤول���ون م���ن ج��ه��ات
حكومية

وفود طالبية

م����ن����س����وب����و ص����ن����دوقال���ت���ن���م���ي���ة ال����ز ارع����ي����ة
ج(.)1
مندوبو وزارة النقل.م���ن���س���وب���و ال��م��ؤس��س��ةالعامة للتقاعد( ،ج.)8
منسوبو وزارة الخدمةالمدنية (ج.)13
منسوبو وزارة الثقافةواالعالم (ج.)5
منسوبو الهيئة العامةل���ل���س���ي���اح���ة واآلث���������ار
(ج.)26
منسوبو وزارة الشؤونال����ب����ل����دي����ة وال����ق����روي����ة
(ج.)26
منسوبو وزارة النقل.(ج.)26
أم�������ي�������ن ال����م����ج����ل����ساالستشاري في الرئاسة
العامة لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي
(ج.)28
مندوب من وزارة الدفاعوالطيران (ج.)35
م����ن����دوب م����ن ال���ح���رسالوطني (ج.)35
مندوب وزارة الداخلية.(ج.)35
منسوبو الرئاسة العامةلهيئة األم��ر بالمعروف
وال���ن���ه���ي ع����ن ال��م��ن��ك��ر
(ج.)46
ال�����وك�����ي�����ل ال���م���س���اع���دللتخطيط والبحوث في

ط��ل�اب م���درس���ة ق��رط��ب��ةاالهلية (ج. )5
ط���ل���اب م������ن م�������دارسالعناية الثانوية االهلية،
(ج.)8
ط���ل���اب م������ن م�������دارسرواد العلوم المتوسطة
االهلية( ،ج.)8
طالبات مدارس الرياضالثانوية االهلية( ،ج.)8
ط�لاب م���دارس الجامعةاالهلية بالخرج (ج.)9
ط��ل��اب م����ن م��ت��وس��ط��ةوثانوية هشام بن عمار
بالدرعية( ،ج.)12
الوفد الشبابي الياباني،(ج.)12
ط��ل�اب م���درس���ة ال��م��ل��كس�����ع�����ود ال���م���ت���وس���ط���ة
(ج.)15
ط��ل��اب م����درس����ة ع��ت��ب��ةب���ن ع�����زوان االب��ت��دائ��ي��ة
(ج.)26
ط�لاب م��ن م��درس��ة ابنرجب الحنبلي المتوسطة
(ج.)28
ط��ل�اب ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ةجامعة االم��ام محمد بن
سعود (ج.)30
ط�ل�اب ث��ان��وي��ة الفيصل(ج)55
ط���ال���ب���ات ك���ل���ي���ة ادارةاالع��م��ال بجامعة الملك
سعود(.ج)61
-ط���ل��اب م��������دارس ال��غ��د

113

األمريكية (ج)58
وف������د م�����ن م��ج��م��عأكس فورد لألعمال
(.ج)62
وف�������د م������ن ل��ج��ن��ةالصداقة البرلمانية
الفرنسية السعودية
بالجمعية الوطنية
الفرنسية(.ج)63
وف�����د م����ن م��ج��ل��سالعموم البريطاني.
(ج)66

وزارة الصحة (ج.)47
منسوبو وزارة التعليمالعالي (ج.)50
م���ن���س���وب���و م��س��ت��ش��ف��ىال�������م�������ل�������ك ف����ي����ص����ل
ال��ت��خ��ص��ص��ي وم���رك���ز
االبحاث (ج.)50
منسوبو هيئة ال��غ��ذاءوالدواء (ج .)53
منسوبو وزارة الشؤونال���ب���ل���دي���ة وال����ق����روي����ة
(ج.)54
أح����د م��ن��س��وب��ي وزارةالعدل (ج.)54
المحامي والمستشارالقانوني أحمد الرشيد
(ج.)55
منسوبو وزارة الصحة(ج.)61
م���ن���س���وب���و م��ص��ل��ح��ةالجمارك (ج.)65
أحد منسوبي المؤسسةال�����ع�����ام�����ة ل���ل���ت���ق���اع���د
(ج.)71
م�����ن�����س�����وب�����و وزارةاالت�����ص�����االت وت��ق��ن��ي��ة
المعلومات (ج.)74
منسوبو وزارة الشؤونال���ب���ل���دي���ة وال����ق����روي����ة
(ج.)78

114

االهلية(.ج)61
طالبات كلية الصيدلةف�����ي ج���ام���ع���ة ال��م��ل��ك
سعود(.ج)62
ط��ل�اب م��ج��م��ع ال��م��ل��كسعودالتعليمي –القسم
االبتدائي(.ج)63
ط���ال���ب���ات ك��ل��ي��ة ادارةاالعمال بجامعة الملك
سعود(.ج)63
طالبات م��دارس المجداالهلية (.ج)64
ط��ال��ب��ات جامعة الملكسعود من قسم العلوم
ال��س��ي��اس��ي��ةوال��ق��ان��ون.
(ج)64
ط���ل��اب م�����ن م���درس���ةعمير ب��ن اب��ي وق��اص
االبتدائية(.ج)65
ط����ال����ب����ات ك���ل���ي���ة دارالحكمة بجدة (.ج)66
طالب م��دارس االقصىاالهلية بجدة(.ج)66
ط��ل��اب م�������دارس ج��ي��لالريادة االهلية (.ج)67
طالبات مدارس الرياضللبنات(.ج)67
ط�لاب م���دارس ثانويةالخرج بمحافظة الخرج.
(ج)70
ط��ل�اب م������دارس روادالتربية( .ج)71
ط�����ال�����ب�����ات م���������دارسالمملكة(ج)72
ط����ل���اب ث�����ان�����وي�����ة امالقرى(ج)78

رس��م توضيحي لضيوف الجلسات خ�لال السنة الثالثة من
للدورة الخامسة
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ج -التوصيات اإلضافية:

116

ال��ت��وص��ي��ات
ال�����م�����واف�����ق
ع�����������ل�����������ى
مناقشتها

التوصيات
ال���م���واف���ق
عليها
-

م

الموضوع

إج����م����ال����ي
التوصيات

رقم الجلسة
وتاريخها

1

مشروع نظام الشركات.

2

ج 5في
1432/3/17هـ

-

2

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
للبريد ال��س��ع��ودي ل��ل��ع��ام المالي
1431/1430هـ.

1

ج 7في
1432/3/24هـ

1

-

3

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة ال��ن��ق��ل متعدد
ال��وس��ائ��ط ل��ل��ب��ض��ائ��ع ب��ي��ن ال���دول
العربية.

1

ج 8في
1432/3/25هـ

-

-

4

م��ش��روع ال ئ��ح��ة م�� ارق��ب��ة األ ارض���ي
الحكومية إو�زالة التعديات.

9

ج 9في
14342/4/1هـ

2

1

5

التقرير ال��س��ن��وي للهيئة العامة
لإلسكان ع��ن الفترة منذ إنشاء
ال���ه���ي���ئ���ة وح���ت���ى ن���ه���اي���ة ال���ع���ام
المالي1431/1430هـ.

1

ج 14في
1432/4/16هـ

6

التقرير ال��س��ن��وي للهيئة العامة
ل��ل��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1429/1428هـ.

2

ج 18في
1432/4/30هـ

1

7

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل���ص���ن���دوق
التنمية ال��ز ارع��ي��ة للعام المالي
1430/1429هـ.

1

ج 22في
1432/5/14هـ

-

-

8

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ل��م��ؤس��س��ة
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����م����وان����ي ل���ل���ع���ام
المالي1431/1430هـ.

1

ج 26في
1432/5/27هـ

1

1

9

التقرير السنوي لوزارة العدل للعام
المالي 1429/1428هـ.

1

ج 35في
1432/6/27هـ

1

1

1

1

1

10

التقرير السنوي للرئاسة العامة
ل�ل�أرص���اد وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة للعام
المالي 1428/1427هـ.

1

ج 37في
1432/7/3هـ

1

1

11

التقرير السنوي ل���وزارة الشؤون
ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة ل��ل��ع��ام المالي
1428/1427هـ.

3

ج 38في
1432/7/4هـ

-

-

12

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام
المالي 1431/1430هـ.

2

ج 39في
1432/7/10هـ

1

-

13

ال�������ت�������ق�������ري�������ران ال�����س�����ن�����وي�����ان
ل���ل���م���ؤس���س���ة ال����ع����ام����ة ل��ت��ح��ل��ي��ة
ال����م����ي����اه ال���م���ال���ح���ة ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه���������ـ-
1431/1430هـ.

3

14

ج 47في
1432/8/3هـ

2

1

مشروع نظام تنفيداتفاقية حظر
تطوير وانتاج وتكديس االسلحة
البكتريولوجية والتكسونية وتدمير
تلك االسلحة.

4

ج 51في
1432/10/21هـ

4

3

15

التقرير السنوي لصندوق تنمية
ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ل��ل��ع��ام المالي
1430/1429هـ.

3

ج 52في
1432/10/28هـ

1

-

16

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
للخطوط الحديدية للعام المالي
1431/1430هـ.

1

ج 52في
1432/10/28هـ

1

-

17

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل������وزارة
ال���م���ي���اه وال���ك���ه���رب���اء ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه���������ـ-
1431/1430هـ.

5

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان للمؤسسة
ال����ع����ام����ة ل���ل���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن 1429/1428ه���������ـ-
1431/1430هـ.

1

18

ج  56في
1432/11/12هـ

ج 57في
1432/11/18هـ

1

1

-

1

117

118

19

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
ل��ص��وام��ع ال���غ�ل�ال ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

2

20

ال����ت����ق����ري����ر ال����س����ن����وي ل���������وزارة
ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

4

21

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل��ه��ي��ئ��ة
ال������غ������داء وال�������������دواء ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن 1428/1427ه���������ـ-
1429/1428هـ.

1

22

ال���ت���ق���اري���ر ال���س���ن���وي���ة ل��ل��رئ��اس��ة
ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون المسجد ال��ح��رام
وال���م���س���ج���د ال����ن����ب����وي ل��ل�اع����وام
ال��م��ال��ي��ة 1428/1427ه�����������ـ-
1429/1428ه����������������������������������������ـ-
1431/1430هـ.

5

23

ج  59في
1432/12/17هـ

-

-

ج 60في
1432/12/18هـ

-

-

ج 60في
1432/12/18هـ

-

ج 61في
1432/12/24هـ

-

-

-

التقارير السنوية ل��وزارة البترول
وال�����ث�����روة ال���م���ع���دن���ي���ة ل��ل�اع����وام
ال��م��ال��ي��ة 1428/1427ه�����������ـ-
1429/1428ه����������������������������������������ـ-
1431/1430هـ.

3

ج 62في
1432/12/25هـ

2

1

24

التقرير ال��س��ن��وي لهيئة الرقابة
وال���ت���ح���ق���ي���ق ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1431/1430هـ.

5

ج 63في
1433/1/2هـ

1

-

25

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن���ظ���ام ال���ج���ودة
وس�لام��ة المريض ف��ي الخدمات
الصحية.

4

ج 66في
1433/1/10هـ

-

-

26

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ل��م��ؤس��س��ة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ق��اع��د ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

4

ج 72في
1433/2/1هـ

2

2

27

اق���ت���راح ت��ح��دي��ث ن��ظ��ام األوس��م��ة
السعودية.

2

28

التقرير ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي للهيئة
ال��ع��ام��ة للمساحة للفترة الثانية
م����ن 1428/12/12ه��������������ـ إل���ى
1430/12/29هـ.

1

29

30

ج 72في
1433/2/1هـ
ج 75في
1433/2/14هـ

1

1

1

-

تقرير لجنة ال��ش��ؤون االسالمية
ب��ش��أن ،ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل���وزارة
ال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة واألوق�����اف
وال��دع��وة واإلرش����اد للعام المالي
1431/1430هـ.

4

ج 75في
1433/2/14هـ

1

-

التقرير السنوي لوزارة االتصاالت
وتقنية المعلومات للعام المالي
1432/1431هـ.

1

ج 80في
1433/2/29هـ

1

-

28

15

اإلجــمـالــي

78

119

رس��م توضيحي لعدد التوصيات اإلضافية والتوصيات التى
نوقشت والتوصيات الموافق عليها خالل السنة الثالثة من
للدورة الخامسة
60

56

50
40
30
21

21
7

5

الأنظمة وللوائح
التو�صيات الإ�ضافية

120

20
10

التقارير احلكومية

10
0 0 1
الأتفاقيات
واملعاهدات

التو�صيات املناق�شة

0 0 0
�أخرى
التو�صيات املوافق عليها

0

ملخص أع��م��ال وإن���ج���ازات مجلس ال��ش��ورى للسنة
الرابعة من الدورة الخامسة للمجلس خالل المدة من
1433 /3 /3هـ إلى 1434 /2 / 18هـ

ملخص أعمال وإنجازات مجلس الشورى للسنة الرابعة
من الدورة الخامسة للمجلس خالل المدة من 1433 /3 /3ه
إلى 1434 /2 / 18ه:
الموضوع

م

العدد

1

عدد جلسات المجلس

76

2

عدد الموضوعات المنتهية

194

3

عدد ق اررات المجلس

188

4

عدد الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح

36

5

عدد الق اررات الخاصة بالتقارير السنوية

78

6

عدد الق اررات الخاصة باالتفاقيات ومذكرات التفاهم

67

7

عدد الق اررات الخاصة بالمواضيع االخرى والمادة ()23

7

8

عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية

2087

9

عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية

719

10

عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية

1130

11

عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتهية

195

12

عدد المداخالت على الموضوعات األخرى

43

13

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات

375

14

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح

55

15

عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية

237

16

عدد التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم

80

17

عدد التوصيات التي أقرت على الموضوعات األخرى

3

18

مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس

96

19

التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها

33

20

التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس

12

123

أ-ق���رارات المجلس الصادرة بشأن األنظمة واللوائح ال��واردة من
الحكومة خالل السنة الرابعة من الدورة الخامسة
من 1434 / 2 / 18 – 1433 / 3 / 3هـ

124

م

الموضوع

ع���������������دد
مداخالت
األعضاء

ع���������دaد
توصيات
اللجنة

الجلسات التي نوقش فيها
الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

1

م���ش���روع ن��ظ��ام ال��ق��ي��اس
والمعايرة.

53

1

ج ،57،56س،2د5
ج،29س ،3د5
ج،4س،4د5

4/2
1433/3/14ه

2

طلب إيجاد تفسير قانوني
لماهية اإلق��ام��ة الدائمة
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال��س��ع��ودي��ة ال��م��ن��ص��وص
عليها في المادة الثانية
م�����ن ن����ظ����ام ال���ض���م���ان
االج���ت���م���اع���ي ال���ص���ادر
ب��ال��م��رس��وم ال��م��ل��ك��ي ذي
الرقم (م )45/والتاريخ
1427/7/7ه.

57

3

4

1

ج،32س،1د5
ج،7س،2د5
ج،24،43س،3د5
ج،5س،4د5

5/5
1433/3/20ه

إجراء تعديالت على نظام
م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم���وال
وتمويل اإلره���اب ،وذل��ك
ب��ت��ع��دي��ل ب��ع��ض ال���م���واد
إو�ضافة مواد جديدة.

12

2

ج،9س،4د5

9/11
1433/4/5ه

م��������ش��������روع ال��ل�ائ����ح����ة
التنظيمية لمراكز اإلرشاد
األسري األهلية.

18

1

ج،27،28س،3د5
ج،11س،4د5

11/15
1433/4/12ه

*ج :الجلسة .س :السنة .د :الدورة.

5

مشروع القواعد الخاصة
بتمويل ورع��اي��ة ال��م��واد
التلفزيونية واإلذاعية في
وزارة الثقافة واإلعالم.

27

6

ط���ل���ب ت���ع���دي���ل (ت���س���ع)
م�����واد م���ن م�����واد ن��ظ��ام
الخدمة المدنية الصادر
ب��ال��م��رس��وم ال��م��ل��ك��ي ذي
الرقم (م )49/والتاريخ
1 3 9 7 /7 /1 0ه ،
إو�ض������اف������ة (م����ادت����ي����ن)
جديدتين لهذا النظام.

11

1

ج،60س،3د5
ج،13س،4د5

13/21
1433/4/19ه

ج،66س،3د5
ج،21س،4د5

21/40
1433/5/17ه

7

م��ش��روع نظام المجالس
البلدية.

109

3

ج،78س،3د5
ج،1،3،22س،4
د5

22/43
1433/5/23ه

8

مشروع نظام الغذاء.

34

1

ج،53،54،55
س،3د5
ج،25س،4د5

25/49
1433/6/2ه

9

اق��ت��راح تعديل المادتين
«ال��ع��ش��ري��ن» و»الثانية
وال��ع��ش��ري��ن» م���ن ن��ظ��ام
مراقبة ش��رك��ات التأمين
ال����ت����ع����اون����ي ال�����ص�����ادر
ب��ال��م��رس��وم ال��م��ل��ك��ي ذي
الرقم (م )32/والتاريخ
1424/6/2ه.

8

2

1

ج،25س،4د5

25/50
1433/6/2ه

10

م��ش��روع تنظيم ال��م��رك��ز
ال�����س�����ع�����ودي ل�����ز ارع�����ة
االعضاء.

11

4

ج،67س،3د5
ج،29س،4د5

29/58
1433/6/15ه

11

مشروع نظام الحماية من
االيذاء.

28

1

ج،68س،3د5
ج،32س،4د5

32/71
1433/6/22ه

125

ط���ل���ب ت���ع���دي���ل ال����م����واد
«األول�����ى» ،و»السابعة
وال��ث�لا ث��ي��ن» ،و»الثامنة
وال���ث�ل�ا ث���ي���ن» م���ن ن��ظ��ام
اال ت������ص������االت ال����ص����ادر
ب��ال��م��رس��وم ال��م��ل��ك��ي ذي
الرقم (م )12/والتاريخ
1422/3/12ه.

11

1

ج،15،39س،4د5

39/87
1433/7/7ه

13

اق����ت����راح ت��ع��دي��ل ال���م���ادة
(الثالثة عشرة) من نظام
ديوان المظالم.

23

1

ج،26،40س،4د5

41/91
1433/7/13ه

14

م����ش����روع ت���ع���دي���ل ن��ظ��ام
حماية المناطق المحمية
للحياة الفطرية

35

15

ط���ل���ب ت���ع���دي���ل ال����م����ادة
«ال��ت��اس��ع��ة وال��ث�لا ث��ي��ن»
إو�ل���غ���اء ال��م��ادة «مئتين
وث�ل�ا ث���ة وث�ل�ا ث���ي���ن» من
ن��ظ��ام ال��ع��م��ل وم��ش��روع
ق����واع����د ال���ت���ع���ام���ل م��ع
ال���واف���دي���ن م���ن مخالفي
األنظمة

22

16

17

12

126

1

2

ج23،47،24س،4د5

ج،36،50،37س،4د5

47/104
1433/7/28ه

50/114
1433/10/22هـ

معالجة ح��االت م��ن يتم
إيقافهم أو سجنهم من
العسكريين أو الموظفين
ال���خ���اض���ع���ي���ن ألن��ظ��م��ة
ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة بسب
قضايا الدين أو القضايا
المرورية.

10

4

ج،35،53س،4د5

53/116
1433/11/1هـ

طلب تعديل المادة ()11
من نظام خدمة الضباط.

-

1

ج،55س،4د5

55/120
1433/11/14هـ

18

اق���ت���راح ع��ق��وب��ات تطبق
ب��ح��ق م���ن ي���ق���وم ب��ره��ن
البطاقات الرسمية لدى
محطات الوقود والمحالت
التجارية وغيرها.

9

19

م��ق��ت��رح م���ش���روع ن��ظ��ام
توطين وظائف التشغيل
وال��ص��ي��ان��ة ف��ي ال��م�� ارف��ق
ال��ع��ام��ة ب��م��وج��ب ال��م��ادة
«الثالثة والعشرين» من
نظام مجلس الشورى.

11

20

مشروع نظام اإلج��راءات
الجزائـية والمـُعاد عمـالً
بالمادة ( )17مـن نظـام
مجـلس الشورى.

9

21

1

1

ج،36،55س،4د5

ج،42،57س،4د5

ج،51،59س،4د5

55/122
1433/11/14هـ

57/134
1433/11/21هـ

59/139
1433/11/28هـ

ح���ص���ول ال���ن���س���اء على
ب���ط���اق���ة أح�������وال م��دن��ي��ة
ب���ش���ك���ل أع�������م وأش����م����ل
وتحديد األسلوب األنسب
للتطبيق.

15

4

ج،54،61س،4د5

61/145
1433/12/19

22

مشروع الئحة دور الرعاية
االجتماعية.

18

1

ج،51،65س،4د5

65/158
1434/1/4هـ

23

م��ش��روع ن��ظ��ام ال��ن��ف��اي��ات
ال��ب��ل��دي��ة الصلبة المعاد
ع��م�لاً ب��ال��م��ادة السابعة
ع��ش��رة م��ن ن��ظ��ام مجلس
الشورى.

7

24

مشروع نظام الوقاية من
متالزمة العوز المناعي
المكتسب(االيدز) وحقوق
المصابين وواجباتهم

19

2

2

ج57،71س،4د5

ج58،64،71س،4د5

71/169
1434/1/25هـ

71/170
1434/1/25هـ

127

ت��ف��ع��ي��ل ال����م����واد ال��خ��اص��ة
بالعناوين في نظام االحوال
ال��م��دن��ي��ة ،ون���ظ���ام االق��ام��ة
،ونظامالسجلالتجاري

6

1

ج58،72س،4د5

71/171
1434/1/26هـ

26

طلب تعديل بعض مواد
ن���ظ���ام خ���دم���ة ال��ض��ب��اط
ونظام خدمة األفراد.

11

1

ج66،73س،4د5

73/174
1434/2/3هـ

27

28

25

29

30

128

اق����ت����راح ع���ق���وب���ات لمن
ي���خ���ال���ف ح���ك���م ال����م����ادة
«ال��خ��ام��س��ة» م���ن نظام
ت��م��ل��ك غ��ي��ر ال��س��ع��ودي��ي��ن
للعقار واستثماره الصادر
بمرسوم ملكي رقم (م)15/
وتاريخ 1421/4/17هـ

11

1

ج54،75س،4د5

75/182
1434/2/10هـ

مشروع نظام تطبيق كود
البناء السعودي

7

1

ج68،75س،4د5

75/183
1434/2/10هـ

اق���ت���راح رف����ع ال��م��س��ت��وى
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ل��م��ج��ل��س
ال��خ��دم��ات الصحية الى
مجلس أع��ل��ى للخدمات
ال��ص��ح��ي��ة ي��� أرس���ه خ���ادم
ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن ،
وتعديل المادتين ( )16و
( )17من النظام الصحي
م��ش��روع ن��ظ��ام المراقبة
ال���ص���ح���ي���ة ف�����ي م��ن��اف��ذ
الدخول المعاد للمجلس
عمالً بالمادة ( )17من
نظام مجلس الشورى.

9

11

1

1

ج75س4د5

ج،6س،4د5

75/185
1434/2/10هـ

6/7
1433/3/21ه

31

قضايا تهريب المخدرات
والمسكرات التي تصدر
ف��ي��ه��ا أح���ك���ام ق��ض��ائ��ي��ة
ن��ه��ائ��ي��ة م����ن ال��م��ح��اك��م
الشرعية وم��دى نظامية
���ددا م��ن قبل
ن��ظ��ره��ا م���ج ً
اللجان الجمركية ،المعاد
للمجلس ع��م�لاً بالمادة
«ال��س��اب��ع��ة ع��ش��رة» من
نظام مجلس الشورى.

5

32

تعديل بعض م��واد نظام
ال��م�� ارف��ع��ات أم���ام دي���وان
المظالم المعاد للمجلس
عمالً بالمادة « »17من
نظام مجلس الشورى.

7

33

مدى نظامية نظر اللجان
ال��ج��م��رك��ي��ة ف���ي ق��ض��اي��ا
تهريب األسلحة والذخائر
التي تصدر فيها أحكام
ق��ض��ائ��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة م��ن
المحاكم الشرعية.المعاد
للمجلس ع��م�لاً بالمادة
 17م���ن ن��ظ��ام مجلس
الشورى
المجموع

2

2

ج،36س،4د5

ج،50،57س،4د5

36/86
1433/6/30ه

57/129
1433/11/21هـ

7

1

ج،49،58س،4د5

58/135
1433/11/22هـ

618

50

-

31
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بناء
ب -قرارات المجلس الصادرة بشأن باألنظمة واللوائح المقدمة ً
على المادة «الثالثة والعشرين» من نظام مجلس الشورى:

م

الموضوع

ع��������������دد
مداخالت
األعضاء

1

مقترح مشروع نظام الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة بموجب المادة
«الثالثة والعشرين» من
نظام مجلس الشورى.

34

2

مقترح مشروع نظام مركز
ب�لاغ��ات ال��ط��وارئ بموجب
المادة «الثالثة والعشرين»
من نظام مجلس الشورى.

18

3

مقترح مشروع نظام الهيئة
السعودية للتقويم واالعتماد
األكاديمي العسكري بموجب
المادة «الثالثة والعشرين»
من نظام مجلس الشورى.
المجموع

*ج :الجلسة .س :السنة .د :الدورة.
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ع�������������دد
توصيات
اللجنة

1

2

ال��ج��ل��س��ات ال��ت��ي نوقش
فيها الموضوع

ج،49،23،22س،4د5

ج4،56،62س،4د5

رقم القرار
وتاريخه

49/112
1433/8/5ه

62/146
1433/12/20هـ

30

1

ج17،18،65س،4د5

65/159
1434/1/4هـ

82

4

-

2

(ثان ًيا) قرارات المجلس الصادرة بشأن التقارير السنوية للوزارات
واألجهزة الحكومية:
م

ع����������������������دد

الموضوع

المداخالت

ع����������������������دد
التوصيات

الجلسات التي نوقش
فيها الموضوع

رقم القرار وتاريخه

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان للهيئة

1

السعودية للمواصفات والمقاييس

وال�����ج�����ودة ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1429/1428ه

32

3

ج58،59س،3د5
ج،5،6س،4د5

6/6

1433/3/21ه

1431/1430ه.
2

3

4

5

التقرير السنوي لوزارة العدل للعام
المالي 1431/1430ه.

التقرير السنوي للهيئة العامة
للسياحة واآلث����ار ل��ل��ع��ام المالي

1431/1430ه.
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ل��م��ؤس��س��ة

العامة لمستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث للعام
المالي 1431/1430ه.
التقرير السنوي ل���وزارة ال��ز ارع��ة
للعام المالي 1429/1428ه.

45

6

8

2

11

2

17

4

ج،59س،3د5

8/9

ج،7،8س،4د5

1433/3/28ه

ج،49س،3د5

10/13

ج،10س،4د5

1433/4/11ه

ج،50س،3د5

12/17

ج،30س،3د5

12/18

ج،12س،4د5

ج،12س،4د5

1433/4/18ه

1433/4/18ه

ال���ت���ق���ري���ران ال��س��ن��وي��ان ل��دي��ـ��وان

المـراقبة العـامة للعـامين المـاليين
1428/1427ه

6

1429/1428ه.

وال��ت��ق��ري��ر

السنوي ل��دي��وان المراقبة العامة

28

5

ع���ن ن��ت��ائ��ج ع��م��ل��ي��ات ال��م�� ارج��ع��ة

ج،38س3د5

ج12،13س،4د5

13/19

1433/4/19ه

المالية ورقابة األداء للعام المالي
1429/1428ه.

7

8

ال����ت����ق����ري����ر ال�����س�����ن�����وي ل��ه��ي��ئ��ة
التحقيق واالدع�����اء ال��ع��ام للعام
المالي1431/1430ه.

التقرير السنوي ل��وزارة الخارجية
للعام المالي 1431 /1430ه.

17

2

7

4

ج،2،14س،4د5

ج،48س،3د5
ج،14س،4د5

14/23

1433/4/25ه
14/24

1433/4/25ه
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9

10

التقرير السنوي لوزارة العمل للعام
المالي 1431/1430ه.

التقرير ال��س��ن��وي لمكتبة الملك
ف���ه���د ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1430/1429ه.

61

27

4

1

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل������وزارة

11

ال���ص���ح���ة ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1429/1428ه

15

4

1431/1430ه.
12

13

ال����ت����ق����ري����ر ال����س����ن����وي ل���������وزارة

ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ع��ام المالي
1430/1429ه.

التقرير السنوي للبنك السعودي
للتسليف واالدخ���ار للعام المالي
1431/1430ه.

39

20

6

2

ج ،27س ،3د5

ج14،15س،4د5

1433/4/26ه

ج،14س،3د5

16/27

ج،16س،4د5

ج،47س،3د5

ج،16س،4د5

ج،70س،3د5

14

ال��زك��اة وال��دخ��ل للعامين الماليين
1429/1428ه

12

15

والصرف باإلحساء للعام المالي
1432/1431ه.

16

2

16

ال���ث���ق���اف���ة واإلع����ل����ام ل��ل��ع��ام��ي��ن
ال��م��ال��ي��ي��ن

1429/1428ه

1431/1430ه.
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18

17/29

ج،46س،3د5

17/31

ج،17س،4د5

ج،18س،4د5

ج،6،18س،4د5

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل������وزارة
5

16/28

1433/5/2ه

ج16،17س،4د5

1432/1431ه.
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��ه��ي��ئ��ة ال���ري

1433/5/2ه

1433/5/3ه

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان لمصلحة
3

15/25

ج،20س،4د5

1433/5/3ه

18/33

1433/5/9ه
18/34

1433/5/9ه

20/37

1433/5/16ه

21/41

1433/5/17ه

17

التقرير ال��س��ن��وي ل����وزارة التجارة

وال����ص����ن����اع����ة ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1431/1430ه.

18

7

8

3

ج،32س،3د5

ج،21س،4د5

وصدر قرار بتكوين
ل�����ج�����ن�����ة خ����اص����ة

لدراسة التوصيتين
اإلض��اف��ي��ت��ي��ن ب��رق��م
 /21/42د

1433/5/17ه

18

التقرير السنوي لمصلحة الجمارك
للعام المالي 1431/1430ه.

ج،58س،3د5

ج،23س،4د5

23/45

1433/5/24ه

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان لمصلحة
19

اإلح��������������ص��������������اءات ال�����ع�����ام�����ة

وال��م��ع��ل��وم��ات للعامين الماليين
1431/1430ه

14

2

،2،24س،4د5

24/47

1433/6/1ه

1432/1431ه.
ال��ت��ق��ـ��ري��ـ��ران ال��س��ـ��ن��وي��ان ل���ـ���وزارة
20

ال���ش���ـ���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��ـ��ـ��روي��ة
للعامين الماليــين

1429/1428ه

13

4

ج24،25س،4د5

25/48

1433/6/2ه

1431/1430ه.
ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان للهيئة

21

ال�����س�����ع�����ودي�����ة ل���ل���ت���خ���ص���ص���ات

ال��ص��ح��ي��ة ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1429/1428ه

17

5

ج،76س،3د5

ج،26س،4د5

26/51

1433/6/8ه

1430/1429ه.

22

23

ال����ت����ق����ري����ر ال�����س�����ن�����وي ل��������دارة

ال����م����ل����ك ع����ب����دال����ع����زي����ز ل���ل���ع���ام
المالي1431/1430ه.

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ص��ن��دوق
التنمية ال��ع��ق��اري��ة للعام المالي
1431/1430ه.

8

1

22

2

ج،26س،4د5

ج4،43س،3د5
ج،29س،4د5

26/53

1433/6/8ه

29/59

1433/6/15ه
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24

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
للتدريب التقني والمهني للعام
المالي 1432/1431ه.

15

3

ج،75س،3د5

ج،29س،4د5

ال��ت��ق��ري��ران السـنويان للصندوق
25

ال���س���ع���ودي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة للعـــامين
المـــاليين 1431/1430ه

9

3

ج28،32س،4د5

1432/1431ه.

التقريران السنويان للرئاسة العامة

26

لرعاية الشباب للعامين الماليين
1431/1430ه

26

3

ج20،33س،4د5

1432/1431ه.
27

28

29

30

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ل��م��ؤس��س��ة
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وان��ئ ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه.

التقرير السنوي لهيئة االتصاالت

وتقنية المعلومات للعام المالي
1432/1431ه.

التقرير ال��س��ن��وي لهيئة الرقابة

وال���ت���ح���ق���ي���ق ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1432/1431ه.

التقرير السنوي لصندوق التنمية
الصناعية السعودي للعام المالي
1432/1431ه.

11

1

ج21،36س،4د5

30

2

ج،4،41س،4د5

8

2

ج27،44س،4د5

9

2

ج34،44س،4د5

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ـ��ان ل��ـ��ـ��ـ��وزارة

31

االقـتـصـاد والتخـطـيط للعـــاميـن
الماليين 1431/1430ه

10

4

ج28،44س،4د5

1432/1431ه.

32

التقرير السنوي للبنك السعودي
للتسليف واالدخ���ار للعام المالي
1432/1431ه.

14

2

ج37،45س،4د5

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل���دي���وان

33

المراقبة العامة للعامين الماليين
1431/1430ه
1432/1431ه
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11

3

ج40،47س،4د5

29/60

1433/6/15ه

32/70

1433/6/22ه

33/78

1433/6/23ه

36/85

1433/6/30ه
41/92

1433/7/13ه
44/95

1433/7/20ه
44/96

1433/7/20ه

44/97

1433/7/20ه
45/100

1433/7/21ه
47/103

1433/7/28ه

34

35

التقرير السنوي ل��وزارة الخارجية
للعام المالي 1432/1431ه.

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��م��ص��ل��ح��ة

ال���زك���اة وال���دخ���ل ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه.

25

11

5

3

ج28،47س،4د5

ج41،48س،4د5

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل���دي���وان

36

ال���م���ظ���ال���م ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن

1 4 2 9 /1 4 2 8ه -

9

2

ج27،48س،4د5

1431/1430ه.

37

38

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام
المالي 1432/1431ه

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ص��ن��دوق
التنمية ال��ع��ق��اري��ة للعام المالي
1432/1431ه.

13

5

ج19،48س،4د5

10

2

ج42،49س،4د5

ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��ل��رئ��اس��ة
39

العامة ل��ش��ؤون المسجد ال��ح��رام

وال��م��س��ج��د ال��ن��ب��وي ل��ل��ع��ام المالي

9

2

ج37،50س،4د5

1432/1431ه.

ال���ت���ق���ري���ران ال���س���ن���وي���ان ل������وزارة

40

ال����ح����ج ل���ل���ع���ام���ي���ن ال���م���ال���ي���ي���ن
1430/1429ه

9

2

ج29،54س،4د5

1432/1431ه.
تقرير المتابعة السنوي الخاص
41

بخطة التنمية الخمسية التاسعة

لمعهد اإلدارة العامة للسنة األولى

12

2

ج30،55س،4د5

1432/1431ه.

التقريران السنويان لوزارة الشؤون

42

االج��ت��م��اع��ي��ة للعامين الماليين
1432/1431ه

9

6

ج43،55س،4د5

1433/1432ه
43

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ص��ن��دوق
التنمية ال��ز ارع��ي��ة للعام المالي
1432/1431ه.

12

3

ج39،55س،4د5

47/105

1433/7/28ه
48/107

1433/8/4ه

48/108

1433/8/4ه
48/109

1433/8/4ه
49/113

1433/8/5ه

50/115

1433/10/22هـ

54/118

1433/11/8هـ

55/121

1433/11/14هـ

55/123

1433/11/14هـ

55/124

1433/11/14هـ
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التقريرين السنويين للهيئة العامة
44

ل�لاس��ت��ث��م��ار ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1431/1430

-

5

ج،55س،4د5

1432/1431هـ
ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��ل��رئ��اس��ة
45

46
47

ال��ع��ام��ة لهيئة األم���ر بالمعروف

والنهي عن المنكر للعام المالي

1432/1431ه.
التقرير السنوي لمصلحة الجمارك

للعام المالي 1432/1431ه
التقرير السنوي لوزارة العمل للعام
المالي 1432/1431ه

التقرير السنوي للمؤسسة العامة

48

للخطوط الحديدية للعام المالي

49

ل��ل��غ��ذاء وال������دواء ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي

50

1432/1431ه.
التقرير السنوي للهيئة العامة
1432/1431ه.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية للعام المالي
1431/1430ه.

10

3

ج40،56س،4د5

11

2

ج43،56س،4د5

11

3

ج43،56س،4د5

23

1

ج32،57س،4د5

8

2

ج34،57س،4د5

13

2

ج44،57س،4د5

ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي «ال���ث���ال���ث»

51

للهيئة ال��ع��ام��ة للمساحة للفترة

م������ن

1431/1/1ه

1432/1/25ه.

إل����ى

11

2

ج،40س،4د5

ال��ت��ق��ري��ران ال��س��ن��وي��ان للمؤسسة

52

العامة للتقاعد للعامين الماليين
1432/1431ه

8

2

ج40،58س،4د5

1433/1432ه.

55/125

1433/11/14هـ

56/126

1433/11/15هـ
56/127

1433/11/15هـ
56/128

1433/11/15هـ
57/130

1433/11/21هـ
57/131

1433/11/21هـ
57/132

1433/11/21هـ
58/136

1433/11/22هـ

58/137

1433/11/22هـ

تقرير لجنة الشؤون االقتصادية

53

ب��ش��أن ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للهيئة

السـعودية للمواصـفات والمقاييس
وال���ج���ودة ل��ل��ع��ام ال���م���ال���ي1431
1432/هـ.

136

7

2

ج51،59س،4د5

59/140

1433/11/28هـ

54

55

56

التقرير السنوي للرئاسة العامة
للبحوث العلمية واإلف��ت��اء للعام
المالي 1432/1431ه.

التقرير السنوي للهيئة الملكية
ل��ل��ج��ب��ي��ل وي��ن��ب��ع ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه

التقرير السنوي ل��و ازرة العدل للعام
المالي 1432/1431ه

23

2

11

2

14

2

ج،19س،4د5

ج،60س،4د5

ج،34،61س،4
د5

ج،46،61س،4
د5

ال����ت����ق����ري����ر ال�����س�����ن�����وي ل����������و ازرة

57

ال���ش���ؤون اإلس�ل�ام���ي���ة واألوق�����اف
وال���دع���وة واإلرش�����اد ل��ل��ع��ام المالي

17

3

ج45،62س،4د5

1432/1431ه.

60/141

1433/11/29هـ

61/143

1433/12/19هـ

61/144

1433/12/19هـ

62/147

1433/12/20هـ

ال��ت��ق��اري��ر ال��س��ن��وي��ة لهيئة ال��م��دن

58

الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
لألعوام المالية 1428/1428ه
1429/1428ه

9

5

ج46،62س،4د5

62/148

1433/12/20هـ

1430/ه1432/1431-ه.
التقريرين السنويين لمدينة الملك

59

عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين

ال����م����ال����ي����ي����ن1432/1431ه����ـ-

7

5

ج،54،62س،4د5

1433/1432هـ.

62/149

1433/12/20هـ

التقريران السنويان للهيئة الوطنية
60

لحماية الحياة الفطرية إو�نمائها
للعامين الماليين 1431/1430ه

10

4

ج،49،62س،4د5

1433/12/20هـ

1432/431ه.

61

التقرير السنوي للهيئة السعودية
للتخصصات الصحية للعام المالي
1431/1430هـ.

11

5

ج،50،63س،4د5

63/151

1433/12/26

137

62

63

64

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����و ازرة ال��م��ي��اه
وال�����ك�����ه�����رب�����اء ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1432/1431ه.

تقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز
للعام المالي 1433/1432هـ

التقرير السنوي لصندوق تنمية
ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

22

4

،45،63س،4د5

8

1

،63س،4د5

8

3

ج،55،64س،4د5

التقريرين السنويين لوزارة التعليم
65

ال���ع���ال���ي وال���ج���ام���ع���ات ل��ل��ع��ام��ي��ن
الماليين 1432/1431

14

3

ج،56،65دس،4د5

1433/1423هـ

ال�����ت�����ق�����ري�����ري�����ن ال����س����ن����وي����ي����ن
66

ل�����������وزارة ال�������ز ارع�������ه ل��ل��ع��ام��ي��ن

ال���م���ال���ي���ي���ن1431/1430ه���ـ-

6

3

ج،62،67س،4د5

1433/1431هـ

67

التقرير السنوي لهيئة السوق المالية
للعام المالي 1433/1432هـ

19

3

ج62،70س،4د5

التقرير السنوي للخطة الوطنية
68

ل�لا ت��ص��االت وت��ق��ن��ي��ة المعلومات
(التحول إل��ى مجتمع المعلومات)

15

5

ج53،70س،4د5

للعام المالي 1432/1431هـ.

63/152

1433/12/26هـ

63/154

1433/12/26هـ

64/156

1433/12/27هـ

65/160

1434/1/4هـ

67/161

1434/1/11هـ

70/166

1434/1/19هـ

70/167

1434/1/19هـ

التقرير السنوي ل���وزارة الصحة
69

للعام المالي 1432/1431ه.

والتقرير السنوي لمستشفى الملك
خ��ال��د التخصصي للعيون للعام
2010م.

138

27

6

ج66،73س،4د5

37/175

1433/2/3هـ

70

71

72

ال����ت����ق����ري����ر ال����س����ن����وي ل�����دي�����وان

ال��م�� ارق��ب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1433/1432هـ

ال����ت����ق����ري����ر ال����س����ن����وي ل���������وزارة

ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ع��ام المالي
1432/1431هـ

التقرير السنوي لديوان المظالم للعام
المالي 1432/1431هـ

16

3

ج64،73س،4د5

10

2

ج59،73س،4د5

5

2

ج63،74س،4د5

ال��ت��ق��ري��ري��ن ال��س��ن��وي��ي��ن للهيئة

73

العامة للطيران المدني للعامين
ال���م���ال���ي���ي���ن 1431/1430ه�������������ـ

7

2

ج50،74س،4د5

1432/1431-هـ.

74

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي لمكتبة الملك
ف���ه���د ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1431/1430ه.

19

2

ج53،74س،4د5

ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي ل��ل��رئ��اس��ة
75

العامة ل��ش��ؤون المسجد ال��ح��رام

وال��م��س��ج��د ال��ن��ب��وي ل��ل��ع��ام المالي

14

3

ج37،74س4د5

1433/1432هـ

76

التقرير السنوي ل��وزارة الخارجية
للعام المالي 1433/1432ه.

7

4

ج66،75س،4د5

73/176

1434/2/3هـ

73/177

1434/2/3هـ

74/178

1434/2/4هـ

74/179

1434/2/4هـ

74/180

1434/2/4هـ

74/181

1434/2/4هـ

75/184

1434/2/10هـ

وج���ه���ة ن��ظ��ر ال��ل��ج��ن��ة  ،ب��ش��أن
ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه

77

التقرير السنوي للخطة الوطنية

ل�لا ت��ص��االت وتقنية المعلومات
(التحول إلى مجتمع المعلومات)

1

1

ج76س،4د5

76/186

1434/2/11هـ

للعام المالي 1432/1431هـ.

139

78

التقرير السنوي لهيئة التحقيق
واالدع������اء ال���ع���ام ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431هـ
المجموع

140

6

1130

2

237

ج68،76س،4د5

-

75/187

1434/2/11هـ
-

ً
(ثالثا) ق��رارات المجلس ال��ص��ادرة بشأن االتفاقيات والمعاهدات
ومذكرات التفاهم:
م

الموضوع

ع�����������������������������دد
المداخالت

1

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
حكومة المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة وجمهورية
أوكرانيا لتجنب االزدواج
الضريبي ولمنع التهرب
ال���ض���ري���ب���ي ف����ي ش���أن
ال��ض�� ارئ��ب ع��ل��ى ال��دخ��ل
وع����ل����ى رأس ال����م����ال
وم���ش���روع ال��ب��روت��وك��ول
المرافق له.

2

2

3

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ج��م��ه��وري��ة ك��ا ازخ��س��ت��ان
االزدواج
ل���ت���ج���ن���ب
الضريبي ولمنع التهرب
ال���ض���ري���ب���ي ف����ي ش���أن
ال��ض�� ارئ��ب على الدخل،
وم����ش����روع ال��ب��رت��وك��ول
المرافق له.

ط��ل��ب ال��م��ص��ادق��ة على
االت���ف���اق���ي���ات ال��ع��رب��ي��ة
لنقل ن��زالء المؤسسات
العقابية واإلص�لاح��ي��ة،
ومكافحة ج�� ارئ��م تقنية
ال��م��ع��ل��وم��ات ،ومكافحة
غسل األم����وال وتمويل
اإلره����������اب ،وم��ك��اف��ح��ة
ال���ج���ري���م���ة ال��م��ن��ظ��م��ة
عبر ال��ح��دود الوطنية،
ومكافحة الفساد.

5

25

ت��وص��ي��ات
اللجنة

1

1

5

ال���ج���ل���س���ات ال��ت��ي
نوقش فيها

ج،2س،4د5

ج،4س،4د5

ج11،10،5
س،4د5

رقم القرار وتاريخه

2/1
1433/3/7ه

4/3
1433/3/14ه

11/4
1433/4/12ه
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4

التعديالت المقترحة على
اال ت��ف��اق��ي��ة التأسيسية
لصندوق النقد الدولي.

5

5

مشروع اتفاقية تأسيس
م���رك���ز ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل
بن عبدالعزيز العالمي
ل����ل����ح����وار ب���ي���ن أت���ب���اع
األديان والثقافات.

12

6

7

8

9

142

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
للتعـاون في المجاالت
ال��ص��ح��ي��ة ب���ي���ن وزارة
ال��ص��ح��ة ف��ـ��ي المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
ووزارة الصحة والشؤون
االجتماعية ف��ي مملكة
السويد.
مشروع اتفاقية تعاون
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
وح��ك��وم��ة ال��ج��م��ه��وري��ة
ال��ت��رك��ي��ة ف���ي م��ي��ادي��ن
التدريب والتقنية والعلوم
العسكرية.
م��ش��روع اتفاقية عامة
ل��ل��ت��ع��اون ب��ي��ن حكومة
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
الجمهورية اإلسالمية
الموريتانية.
م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
للتعاون ف��ي المجاالت
االجتماعية واإلنسانية
ب���ي���ن و ازرة ال���ش���ؤون
االجتماعية في المملكة
العربية السعودية والبنك
اإلسالمي للتنمية.

1

1

ج،7س،4د5

ج،8س،4د5

7/8
1433/3/27ه

8/10
1433/3/28ه

-

1

ج،10س،4د5

10/12
1433/4/11ه

8

1

ج،11س،4د5

11/14
1433/4/12ه

7

1

ج،12س،4د5

12/16
1433/4/18ه

-

1

ج،19س،4د5

13/20
1433/4/19ه

10

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
للتعاون العسكري بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ال���م���م���ل���ك���ة األردن�����ي�����ة
الهاشمية.

-

11

مشروع مذكرة تفاهم في
شأن المشاورات السياسية
بين و ازرة الخارجية في
المملكة العربية السعودية
وو ازرة الشؤون الخارجية
ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
المكسيكية.

-

12

طلب التصديق على قرار
مجلس وزراء منظمة
ال��دول العربية المصدرة
ل���ل���ب���ت���رول (أواب����������ك)،
القاضي بتعديل بعض
م�����واد ات��ف��اق��ي��ة إن��ش��اء
ال��ش��رك��ة العربية لبناء
إو�صالح السفن.

1

13

م���������ش���������روع م������ذك������رة
ت��ف��اه��م ب���ش���أن ال���ح���وار
اإلس����ت���� ارت����ي����ج����ي ب��ي��ن
دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
ل���دول الخليج العربية
وج��م��ه��وري��ة ب��اك��س��ت��ان
اإلسالمية وأستراليا.

-

14

مشروع مذكرة تفاهم في
شأن المشاورات السياسية
بين و ازرة الخارجية في
المملكة العربية السعودية
وو ازرة العالقات الخارجية
– التجارة الدولية والثقافية
في جمهورية األرجنتين.

-

1

1

1

2

1

ج،14س،4د5

ج،16س،4د5

ج،17س،4د5

ج،18س،4د5

ج،19س،4د5

14/22
1433/4/25ه

16/26
1433/5/2ه

17/30
1433/5/3ه

18/32
1433/5/9ه

19/35
1433/5/10ه
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15

م��ش��روع اتفاقية تعاون
ب��ي��ن ح��ك��ـ��وم��ة المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ع��ـ��ودي��ة
وح���ك���ـ���وم���ة ج��م��ه��وري��ة
األرج��ن��ت��ي��ن ف���ي مجـال
االس��ت��خ��دام��ات السلمية
للطاقة النووية.

9

16

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
مالطا لتجنب االزدواج
الضريبي ،ولمنع التهرب
ال���ض���ري���ب���ي ف����ي ش���أن
ال��ض�� ارئ��ب على الدخل،
وم���ش���روع ال��ب��روت��وك��ول
المرافق له.

3

17

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ب����ش����أن ال����م����ش����اورات
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال��س��ي��اس��ي��ة
ب��ي��ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال����س����ع����ودي����ة ووزارة
الخارجية في جمهورية
المجر.

-

18

م��ش��روع م��ذك��رة ت��ع��اون
ع��ل��م��ي وت��ع��ل��ي��م��ي بين
وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية ووزارة التعليم
والمهارات في إيرلندا.

-

19

144

مشروع اتفاقية التعاون
ال��ج��م��رك��ي ب��ي��ن حكومة
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ال���م���م���ل���ك���ة األردن�����ي�����ة
الهاشمية.

2

1

1

1

1

1

ج،19س،4د5

ج،21س،4د5

ج،21س،4د5

ج،23س،4د5

ج،24س،4د5

19/36
1433/5/10ه

21/38
1433/5/17ه

21/39
1433/5/17ه

23/44
1433/5/24ه

24/46
1433/6/1ه

20

21

22

23

24

مشروع ملحق باتفاقية
ال����ت����ع����اون ف����ي م��ج��ال
التعليم العالي والبحث
ال��ع��ل��م��ي ب��ي��ن ح��ك��وم��ة
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
الجمهورية الفرنسية،
ال�������خ�������اص ب����ت����دري����ب
األط��ب��اء المتخصصين
السعوديين في فرنسا.
طلب استكمال اإلجراءات
النظامية حيال انضمام
المملكة العربية السعودية
إلى معاهدة قضاء األحكام
الجنائية في الخارج فيما
بين الدول األمريكية.
مشروعي مذكرتي تفاهم
ل��ل��ت��ع��اون ف���ي م��ج��ال��ي
حماية البيئة والمحافظة
عليها واألرص��اد الجوية
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
وحكومة دولة قطر.
م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا في
م���ج���ال االس���ت���خ���دام���ات
السلمية للطاقة النووية.
م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
المملكة العربية السعودية
إو�يرلندا لتجنب االزدواج
الضريبي ،ولمنع التهرب
ال���ض���ري���ب���ي ف�����ي ش���أن
ال��ض�� ارئ��ب على ال��دخ��ل،
وم���ش���روع ال��ب��روت��وك��ول
المرافق له.

9

1

ج،26س،4د5

26/52
1433/6/8هـ

-

1

ج،27س،4د5

27/54
1433/6/9ه

-

1

ج،27س،4د5

27/55
1433/6/9هـ

9

1

ج،27س،4د5

27/56
1433/6/9ه

2

1

ج،27س،4د5

27/57
1433/6/9ه

145
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25

م��ش��روع م��ذك��رة ت��ع��اون
ب����ي����ن وزارة ال���م���ي���اه
والكهرباء ف��ي المملكة
العربية السعودية وكل
م����ن وزارة االق���ت���ص���اد
وال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة،
ووزارة األ ارض��ي والبنية
التحتية والنقل والسياحة
ف��ي ال��ي��اب��ان ف��ي مجال
إدارة ال���م���ي���اه وم���ي���اه
الصرف الصحي.

8

26

مشروع اتفاقية تعاون
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
وجمهورية ال��ع��راق في
م���ج���ال ن��ق��ل ال��م��ح��ك��وم
عليهم بعقوبات سالبة
للحرية.

7

27

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية فرنسا.

-

28

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم��وال
وت�����م�����وي�����ل اإلره����������اب
ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة العربية
ال��س��ع��ودي��ة وال����والي����ات
المتحدة األمريكية.

-

2

1

2

2

ج،30س،4د5

ج،31س،4د5
ج،32س،4د5

ج،32س،4د5

ج،32س،4د5

30/61
1433/6/16ه

32/63
1433/6/22ه

32/64
1433/6/22ه

32/65
1433/6/22ه

29

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية بيالروسيا.

-

30

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية أندونيسيا.

-

31

32

33

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية أرمينيا.
م���ش���روع م���ذك���رة ت��ف��اه��م
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
ت��ب��ادل التحريات المالية
ال��خ��اص��ة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره�������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية سان مارينو.
م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
والمملكة المتحدة.

2

2

ج،32س،4د5

ج،32س،4د5

32/66
1433/6/22ه

32/67
1433/6/22ه

-

2

ج،32س،4د5

32/68
1433/6/22ه

-

2

ج،32س،4د5

32/69
1433/6/22ه

-

1

ج،33س،4د5

33/72
1433/6/23ه
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34

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
للتعاون في مجال تبادل
التحريات المالية الخاصة
بغسل األم�����وال وتمويل
اإلره������اب ب��ي��ن المملكة
العربية السعودية ودولة
برمودا.

-

35

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية ألبانيا.

-

36

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية فنلندا.

-

37

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
الخاصة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية بولندا.

-

38

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ل���ل���ت���ع���اون ف�����ي م��ج��ال
تبادل التحريات المالية
ال��خ��اص��ة بغسل األم���وال
وت��م��وي��ل اإلره�������اب بين
المملكة العربية السعودية
وجمهوريةسلوفينيا.

-

1

1

1

1

1

ج،33س،4د5

ج،33س،4د5

ج،33س،4د5

ج،33س،4د5

ج،33س،4د5

33/73
1433/6/23ه

33/74
1433/6/23ه

33/75
1433/6/23ه

33/76
1433/6/23ه

33/77
1433/6/23ه

39

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
ال���س���ع���ودي���ة وال��م��م��ل��ك��ة
ال���م���ت���ح���دة ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا
ال���ع���ظ���م���ى إو�ي�����رل�����ن�����دا
ال��ش��م��ال��ي��ة ح����ول نقل
األش����خ����اص ال��م��ح��ك��وم
عليهم.

1

40

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ب����ش����أن ال����م����ش����اورات
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال��س��ي��اس��ي��ة
ب��ي��ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال����س����ع����ودي����ة ووزارة
الخارجية في جمهورية
النمسا.

-

41

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
بين هيئة الهالل األحمر
ال����س����ع����ودي وج��م��ع��ي��ة
الهالل األحمر التركي.

-

42

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ب����ش����أن ال����م����ش����اورات
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ال��س��ي��اس��ي��ة
ب��ي��ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال����س����ع����ودي����ة ووزارة
الخارجية في جمهورية
النمسا.

-

1

1

1

1

ج،35س،4د5

ج،35س،4د5

ج،35س،4د5

ج،35س،4د5

35/79
1433/6/29ه

35/80
1433/6/29ه

35/81
1433/6/29ه

35/82
1433/6/29ه

149

150

43

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
مدينة الملك عبدالعزيز
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة في
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
ال����س����ع����ودي����ة ووك����ال����ة
ال�����ف�����ض�����اء ال���وط���ن���ي���ة
بجمهورية كازاخستان
للتعاون في استكشاف
واس����ت����خ����دم ال���ف���ض���اء
ال����خ����ارج����ي ل�ل�أغ���راض
السلمية.

7

44

م��ش��روع برنامج تعاون
تنفيذي بين وزارة المياه
والكهرباء ف��ي المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
ووزارة األراض��ي والنقل
وال��ش��ؤون البحرية في
الجمهورية الكورية في
مجال مصادر المياه.

-

45

مشروع اتفاقية تعاون
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
وح���ك���وم���ة م���ال���ط���ا ف��ي
مجال مكافحة اإلره��اب
وال���ج���ري���م���ة ال��م��ن��ظ��م��ة
واالتجار غير المشروع
في المخدرات والمؤثرات
العقلية وتهريبها.

1

46

م����ش����روع ات����ف����اق ب��ي��ن
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
الجمهورية الموريتانية
ل���ل���ت���ع���اون ف����ي م��ج��ال
مكافحة الجريمة.

4

1

1

1

1

ج،35س،4د5

ج،35س،4د5

ج،39س،4د5

ج،39س،4د5

35/83
1433/6/29ه

35/84
1433/6/29ه

39/88
1433/7/7ه

39/89
1433/7/7ه

46

م��ش��روع اتفاقية عامة
ل��ل��ت��ع��اون ب��ي��ن حكومة
ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
جمهورية جيبوتي.

-

47

م��ش��روع اتفاقية تعاون
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
وح����ك����وم����ة ج��م��ه��وري��ة
الصين الشعبية في مجال
االس��ت��خ��دام��ات السلمية
للطاقة النووية.

14

48

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
ب���ي���ن م���ك���ت���ب���ة ال��م��ل��ك
ع���ب���دال���ع���زي���ز ال���ع���ام���ة
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال���س���ع���ودي���ة وج���ام���ع���ة
ب��ك��ي��ن ف���ي ج��م��ه��وري��ة
ال��ص��ي��ن الشعبية ح��ول
إنشاء فرع للمكتبة في
الجامعة.

-

49

مشروع اتفاقية إطارية
للتعاون ف��ي المجاالت
ال�����ز ارع�����ي�����ة وال�����ث�����روة
الحيوانية والسمكية بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ج���م���ه���وري���ة أث���ي���وب���ي���ا
الفيدرالية الديمقراطية.

5

50

الموافقة على انضمام
ال��م��م��ل��ك��ة إل���ى اال ت��ف��اق
ال������خ������اص ب����خ����دم����ات
الدفع البريدية المعتمد
ف�����ي ج���ن���ي���ف ب���ت���اري���خ
2008/8/12م.

1

1

1

1

1

1

ج،41س،4د5

ج،42س،4د5

ج،44س،4د5

ج،45س،4د5

ج،45س،4د5

41/93
1433/7/13ه

42/94
1433/7/14ه

44/98
1433/7/20ه

45/99
1433/7/21ه

45/101
1433/7/21ه

151

152

51

م���ش���روع ات���ف���اق ت��ع��اون
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة المملكة
العربية السعودية وحكومة
جمهورية الصين الشعبية
في مجال الرياضة.

5

52

ط��ل��ب ال���م���واف���ق���ة على
ال����ن����ظ����ام (ال����ق����ان����ون)
الموحد لمكافحة اإلغراق
وال��ت��داب��ي��ر التعويضية
والوقائية ل��دول مجلس
ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج
ال���ع���رب���ي���ة (ال����م����ع����دل)
والئ���ح���ت���ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
(المعدلة).

10

53

مشروع مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ماليزيا للتعاون العلمي
والتقني.

-

54

ط��ل��ب ال���م���واف���ق���ة على
انضمام المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة إل ت��ف��اق��ي��ة
بطاقة التأمين الموحدة
عن سير السيارات عبر
البالد العربية.

6

55

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة نقل
ال�����م�����ح�����ك�����وم ع���ل���ي���ه���م
بعقوبات سالبة للحرية
ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وال��م��م��ل��ك��ة
األردنية الهاشمية.

3

1

1

1

2

1

ج،48س،4د5

ج،48س،4د5

ج،49س،4د5

ج،57س،4د5

ج،58س،4د5

48/106
1433/8/4ه

48/110
1433/8/4ه

49/111
1433/8/5ه

57/133
1433/11/21هـ

58/138
1433/11/22هـ

56

57

58

م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
ج���م���ه���وري���ة ال��ت��ش��ي��ك
االزدواج
ل���ت���ج���ن���ب
ال����ض����ري����ب����ي ،ول���م���ن���ع
ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي في
ش����أن ال���ض��� ارئ���ب على
الدخل
م���ش���روع ات��ف��اق��ي��ة بين
حكومة المملكة العربية
ال���س���ع���ودي���ة وح��ك��وم��ة
الجمهورية التركية حول
ال���ت���ع���اون وال��م��س��اع��دة
المتبادلة ف��ي المسائل
الجمركية
م��ش��روع م��ذك��رة ت��ع��اون
ب�����ي�����ن دارة ال���م���ل���ك
عبدالعزيز في المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
وال���ج���ام���ع���ة ال��م��ل��ك��ي��ة
اإلسالمية في الهند

1

1

ج،60س،4د5

60/142
1433/11/29هـ

3

1

ج،63س،4د5

63/153
1433/12/26هـ

-

1

ج،64س،4د5

64/155
1433/12/27هـ

59

ط��ل��ب ال��م��ص��ادق��ة على
تعديل مونتلاير (1997م)
وتعديل ب��ك��ي��ن(1999م)
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ب��رت��وك��ول
مونتلاير الخاص بالمواد
المستنفذه لطبقة األوزون

-

60

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
تجاه المشاورات الثنائية
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ي��ن وزارة
الخارجية ف��ي المملكة
العربية السعودية ووزارة
الخارجية في الجمهورية
الرومانية.

-

1

1

ج،65س،4د5

ج،67س،4د5

65/157
1434/1/4هـ

67/162
1434/1/11هـ

153

154

61

طلب انضمام المملكة
العربية السعودية إلى
معهد ال��دول اإلسالمية
للمواصفات والمقاييس
(سميك).

5

62

م���ش���روع م���ذك���رة تفاهم
تجاه المشاورات الثنائية
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ي��ن وزارة
الخارجية ف��ي المملكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة
ووزارة خارجية االتحاد
الكونفدرالي السويسري.

1

63

ال������ت������ص������وي������ت ع���ل���ى
ت����وص����ي����ت����ي ال���ل���ج���ن���ة
وت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات،
ب���ش���أن ب���رت���وك���ول ع��ام
(2005م) ال ت��ف��اق��ي��ة
ق���م���ع األع�����م�����ال غ��ي��ر
ال��م��ش��روع��ة ال��م��وج��ه��ة
ض���د س�ل�ام���ة ال��م�لاح��ة
ال��ب��ح��ري��ة ،وب��روت��وك��ول
(2005م)
ع����������ام
المتعلق ببروتوكول قمع
األعمال غير المشروعة
ال��م��وج��ه��ة ض��د سالمة
المنصات الثابتة القائمة
في الجرف القاري.

-

64

م���ش���روع ق���ان���ون ن��ظ��ام
ال��رف��ق ب��ال��ح��ي��وان ل��دول
مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول
الخليج العربية.

6

1

1

1

1

ج،67س،4د5

ج،68س،4د5

ج71س،4د5

ج72س،4د5

67/163
1434/1/11هـ

68/164
1434/1/12

71/168
1434/1/25هـ

71/172
1434/1/25هـ

65

م���ش���روع ق���ان���ون ن��ظ��ام
م��زاول��ة ال��م��ه��ن الطبية
البيطرية ل��دول مجلس
ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج
ال��ع��رب��ي��ة ،وال��ع��ق��وب��ات
المقترحة فيما يخصه.

6

66

م�������ش�������روع ات����ف����اق����ي����ة
ب��ي��ن ال��م��ل��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال��س��ع��ودي��ة وجمهورية
جامبيا في مجال خدمات
النقل الجوي

2

المجموع

195

1

1

80

ج72س،4د5

ج76س4د5

71/173
1434/1/25هـ

76/188
1434/2/11هـ

-

155

(رابع ًا) موضوعات أخرى ناقشها المجلس :

156

م

الموضوع

ع������������������دد
المداخالت

1

ط��ل��ب ع����دد م���ن أع��ض��اء
ال��م��ج��ل��س ب��م��وج��ب ال��م��ادة
( )21م���ن ق���واع���د عمل
ال��م��ج��ل��س وال��ل��ج��ان إع���ادة
دراس��������ة م���ن���اق���ش���ة ال��ب��ن��د
(ث��ام�� ًن��ا) م��ن م��ش��روع ق��رار
م���ج���ل���س ال������ش������ورى ذي
ال��رق��م  62/77وال��ت��اري��خ
1 4 3 2 /1 2 /2 5ه
ب��ش��أن ال��ت��ق��اري��ر السنوية
ل������وزارة ال��ب��ت��رول وال���ث���روة
المعدنية ل�لأع��وام المالية
1428/1427ه
1429/1428ه
1431/1430ه.

13

2

م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ال����م����ادة
ال��راب��ع��ة م���ن ن��ظ��ام خ��دم��ة
األف���راد ال��ص��ادر بالمرسوم
ال��م��ل��ك��ي ذي ال���رق���م م9/
والتاريخ 1397/3/24ه،
وال��خ��اص��ة ب��ش��روط تعيين
الفرد بموجب المادة ()23
من نظام مجلس الشورى.

20

توصيات
اللجنة

1

1

ال����ج����ل����س����ات ال���ت���ي
نوقش فيها

ج،1س،4د5

ج11،74س،3د5
ج،20س،4د5

م��������ات��������م ب�����ش�����أن
الموضوع

بقي القرار السابق
ذي الرقم
62/77
وال�����������ت�����������اري�����������خ
1432/12/25ه
على ما هو عليه

ع��دم الموافقة على
دراسة المقترح
1433/5/16ه

3

طلب ضم التقرير السنوي
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ي��ران
ال���م���دن���ي ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1431/1430ه ،ال��ذي
تمت مناقشته بالمجلس إلى
تقرير الهيئة العامة للعام
المالي 1432/1431ه
وفقًا للفقرة (ب) من (أوالً)
من المادة الثانية والعشرين
م��ن ق��واع��د عمل المجلس
واللجان.

-

4

مقترح تعديل بعض م��واد
ن���ظ���ام ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة،
وت��ع��دي��ل بعض م���واد نظام
م��ج��ل��س ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة
ب��م��وج��ب ال���م���ادة «ال��ث��ال��ث��ة
وال���ع���ش���ري���ن» م����ن ن��ظ��ام
مجلس الشورى.

10

المجموع

43

-

1

3

ج،26س،4د5

ج،46س،4د5

أع���������������د خ������ط������اب
بالموافقة على ضم
التقريرين

ل��م ي��واف��ق المجلس
على المقترح

4

157

رسم توضيحي لعدد القرارات الصادرة من المجلس
خالل السنة الرابعة من الدورة الخامسة
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قرارات الأنظمة
واللوائج
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قرارات التقارير
ال�سنوية

قرارات التقارير
ومذكرات التفاهم

قرارات ت�شكيل
جلان خا�صة

30
20
10
0

رسم توضيحي لعدد المداخالت التي قدمت على
الموضوعات خالل السنة الرابعة من الدورة الخامسة
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التقارير
ال�سنوية

195
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التقارير
املداخالت على
ومذكرات التفاهم املوا�ضيع الأخرى وملادة
()23

159

الموضوعات التي ال تزال تحت الدراسة في المجلس:
(أو ً
ال) الموضوعات التي ناقشها المجلس خالل السنة الرابعة من
الدورة الخامسة وقرر إحالتها إلى اللجان ،أو إعادة دراستها من ِقبل
اللجان:

160

م

الموضوع

ع������������������دد
المداخالت

1

ال���ج���ل���س���ات ال��ت��ي
نوقش فيها

ما تم بشأنه

مشروع نظام ممارسة أعمال
المكاتب العقارية والضوابط
المتعلقة ب��ط��رح المساهمات
العقارية.

8

ج ،44س،2د4

*أع���ي���د إل���ى ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون
اإلقتصادية والطاقة
بتاريخ 1427 /10/7ه

2

مشروع الئحة حفر األبار في
م��وارد البادية والقرى والهجر
على نفقة المتبرعين.

7

ج ،44س،2د4

*أع���ي���د إل���ى ل��ج��ن��ة اإلس��ك��ان
والمياه والخدمات العامة
بتاريخ 1427/10/7ه

3

مشروع الئحة جمع التبرعات
وصرفها للوجوه الخيرية داخل
المملكة.

39

ج ،1 4 ، 1 3 ، 1 1
س ،2د5

*أع���ي���د إل���ى ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون
االجتماعية واألس��رة والشباب
بتاريخ 1431/4/26ه

4

ظاهرة غياب أو هروب بعض
المستأجرين وبذمتهم إيجارات
متبقية.

22

ج ،73س،2د5
ج 3 2 ، 7 1
س،3د5

*أع����ي����د إل�����ى ل��ج��ن��ة اإلدارة
وال����م����وارد ال��ب��ش��ري��ة ب��ت��اري��خ
1432/6/19ه

5

م��ق��ت��رح ت��ع��دي��ل ق��واع��د إع���داد
ال��ت��ق��اري��ر ال��س��ن��وي��ة ل���ل���و ازرات
والمؤسسات العامة الصادرة
ب��األم��ر ال��س��ام��ي ال��ك��ري��م رق��م
وت����اري����خ
/7ب26345/
1422/12/19ه ،ومقترح
ت���ع���دي���ل ب���ع���ض أح����ك����ام ه���ذه
ال���ق���واع���د ،ب��م��وج��ب ال���م���ادة
( )23م����ن ن����ظ����ام م��ج��ل��س
ال���ش���ورى ،وال��م��ق��دم��ة م��ن كل
م��ن (د.م��ح��م��د آل ن��اج��ي -أ.
محمد الدهيشي -د .عبداهلل
العبدالقادر -د .فهاد الحمد-
د .عبداهلل الحربي).

15

ج،6،7س،4د5

أح��ي��ل ال���م���وض���وع إل����ى لجنة
اإلدارة والموارد البشرية
بتاريخ 1433/3/27ه

6

مشروع تنظيم الهيئة العامة
لألوقاف.

42

ج30،31س،4د5

أُع���ي���د ال���م���وض���وع إل����ى لجنة
الشؤون اإلسالمية والقضائية
بتاريخ
1433/6/17ه

7

ضوابط بالغات تغيب العمالة
ال���واف���دة ع��ن ال��ع��م��ل وطلبات
إلغاء تلك البالغات.

8

ج،42س،4د5

أعيد التقرير إلى لجنة الشؤون
األمنية إلعادة دراسته بتاريخ
1433/7/14ه

8

م���ق���ت���رح ت���ع���دي���ل ال���م���ادت���ي���ن
«ال����خ����ام����س����ة وال���س���ب���ع���ي���ن»
و»ال��س��ادس��ة والسبعين» من
نظام المرور الصادر بالمرسوم
ال��م��ل��ك��ي ذي ال��رق��م (م)85/
والتاريخ 1428/10/26ه،
ب���م���وج���ب ال����م����ادة «ال��ث��ال��ث��ة
والعشرين» من نظام مجلس
الشورى ،والمقدم من الدكتور/
عبدالجليل بن علي آل سيف.

11

ج،43س،4د5

أح��ي��ل إل���ى ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون
األمنية لدراسته بتاريخ
1433/7/15ه

9

مشروع نظام جباية الزكاة.

7

ج،53س،4د5

أحيل الى لجنة خاصة

10

مشروع الئحة جمع التبرعات
وصرفها للوجوه الخيرية داخل
المملكة العربية السعودية

8

11

مقترح مشروع نظام صندوق
االح��ت��ي��اط��ي ال��وط��ن��ي ،المقدم
ب���م���وج���ب ال����م����ادة «ال��ث��ال��ث��ة
والعشرين» من نظام مجلس
الشورى من ٍ
كل من :الدكتور/
ع�����ب�����داهلل ب�����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز
العبدالقادر ،والدكتور /ماجد
بن عبداهلل المنيف ،واألستاذ/
ي����وس����ف ب�����ن ع���ب���دال���س���ت���ار
الميمني ،واألستاذ /عبداهلل بن
سعيد أبو ملحة.

ج،54س،4د5

ج،67س،4د5

ت��ك��وي��ن لجنة خ��اص��ة ل��د ارس��ة
مشروع الالئحة

احالة الموضوع للجنة الشئون
المالية

161

12

م��ق��ت��رح األس���ت���اذ /ع��ل��ي اب��ن
ناصر ال����وزره ،تجاه مشروع
نظام مكافحة البطالة ،والمقدم
ب���م���وج���ب ال����م����ادة «ال��ث��ال��ث��ة
والعشرين» من نظام مجلس
الشورى.

11

13

ج،67س،4د5

ت��ك��وي��ن لجنة خ��اص��ة ل��د ارس��ة
الموضوع ذي الرقم /67/64د
والتاريخ 1434/1/11هـ.

التقرير السنوي لوزارة التجارة
وال���ص���ن���اع���ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1431/1430ه.

-

ج،1س،4د5

ت��ك��وي��ن لجنة خ��اص��ة ل��د ارس��ة
التوصيتين اإلضافيتين بالقرار
رقم /21/42د
في 1433/5/17ه

14

م��ش��روع ن��ظ��ام م��زاول��ة المهن
الهندسية.

14

ج،39س،4د5

اح��ي��ل إل���ى ل��ج��ن��ة خ��اص��ة تم
تشكيلها
بالقرار ذي الرقم/39/90د
والتاريخ1433/7/7ه

15

م��ش��روع ن��ظ��ام م��زاول��ة المهن
الهندسية.

-

ج،39س،4د5

صدرقرارتصحيحيبرقم
/45/102د وتاريخ
1433/7/21هـ

16

مشروع نظام جباية الزكاة

7

ج،53س،4د5

اح���ال���ت���ه ال����ى ل��ج��ن��ه خ��اص��ة
بقرار داخلي رقم /53/117د
وتاريخ 1433/11/1هـ

17

مشروع الئحة جمع التبرعات
وصرفها للوجوه الخيرية داخل
المملكة العربية السعودية

8

المجموع

168

ج،54س،4د5

ت��ك��وي��ن لجنة خ��اص��ة ل��د ارس��ة
مشروع الالئحة بقرار داخلي
رق����م /54/119د وت���اري���خ
1433/11/8هـ
10

*(موضوعات نوقشت في جلسات ماضية ،ولم تعرض على المجلس خالل أعمال السنة الرابعة.
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ثان ًيا :الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان فيها:
ع��������������������������دد
المداخالت

الجلسات التي
نوقش فيها
ج،14س،2د5

م

الموضوع

1

مقترح بتعديل نظام الكهرباء
ال��ص��ادر ب��ال��م��رس��وم الملكي
ذي ال��رق��م م 56/وال��ت��اري��خ
1426/10/20ه.

13

2

التقرير السنوي للهيئة العامة
للطيران المدني للعام المالي
1431/1430ه.

23

3

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للرئاسة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ح��وث العلمية
واإلف�����ت�����اء ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه.

13

4

التقرير ال��س��ن��وي لمؤسسة
البريد السعودي للعام المالي
1432/1431ه.

8

5

6

التقريرين السنويين للهيئة
العامة لالستثمار للعامين
الماليين 1431/1430ه
1432/1431ه.
التقرير ال��س��ن��وي لصندوق
التنمية الزراعية للعام المالي
1432/1431ه.

ج11،50س،4د5

ج،19س،4د5

ج28،58س،4د5

6

ج34،55س،4د5

9

ج،39س،4د5

7

طلب تفسير مصطلح (ق��درة
العائل) الوارد في الفقرة ()10
من المادة (األولى) من نظام
الضمان االجتماعي.

6

8

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����و ازرة
الشؤون البلدية والقروية للعام
المالي1432/1431هـ.

7

ما تم بشأنه
ان����ت����ظ����ار وج����ه����ة ن��ظ��ر
ل��ج��ن��ة اإلس���ك���ان وال��م��ي��اه
والخدمات العامة من تاريخ
1431/4/26ه
انتظار وجهة نظر لجنة
النقل واال ت��ص��االت وتقنية
المعلومات من تاريخ
1433/4/12ه
انتظار وجهة نظر لجنة
ال������ش������ؤون اإلس��ل�ام����ي����ة
وال��ق��ض��ائ��ي��ة م���ن ت��اري��خ
1433/5/10ه
انتظار وجهة نظر لجنة
النقل واال ت��ص��االت وتقنية
المعلومات من تاريخ
1433/6/10ه
اعيد الى اللجنة بناء على
المادة ()25
1433/11/22هـ
ان��ت��ظ��اروج��ه��ة ن��ظ��ر لجنة
ال�����ش�����ؤون اإلق���ت���ص���ادي���ة
والطاقة من تاريخ
1433/11/14ه
ان��ت��ظ��اروج��ه��ة ن��ظ��ر لجنة
الشؤون المالية من تاريخ
1433/7/7ه

ج،49س،4د5

انتظار وجهة نظر لجنة
ال�����ش�����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة
واألسرة والشباب من تاريخ
1433/8/5ه

ج،51س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة
1433/10/23هـ
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9

10

11

12

ت���ق���ري���ر ل���ج���ن���ة ال����ش����ؤون
االقتصادية والطاقة بشأن
م�����ش�����روع ن����ظ����ام اآلث�������ار
والمتاحف
تقرير لجنة الشئون المالية
ح���ي���ال ال���ت���ق���ري���ر ال��س��ن��وي
لصندوق التنمية الصناعية
ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1433/1432هـ
التقرير السنوي لو ازرة البترول
والثروة المعدنية للعام المالي
1432/1431هـ

6

ج،55س،4د5

16

ج58،60س،4د5

مستمر للمناقشة
1433/11/22هـ
انتظار وجهة نظر اللجنة
1433/11/29هـ

4

ج،61س،4د5

اع��ي��دت ال��ى اللجنة بناء
على المادة ()25

10

ج،64س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

13

مقترح تعديل ال��م��واد ()36
و()41و( )73م���ن نظام
ال��م��رور ال��ص��ادر بالمرسوم
الملكي ذي ال��رق��م (م)85/
والتاريخ 1428/10/26ه���ـ
والمقدم بموجب المادة «»23
من نظام مجلس الشورى

1

14

15

16

164

ب���ش���أن ال���ت���ق���ري���ر ال��س��ن��وي
ل��ص��ن��دوق ت��ن��م��ي��ة ال���م���وارد
ال���ب���ش���ري���ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1431/1430هـ.

انتظار وجهة نظر
اللجنة
1433/11/14هـ

ج،64س،4د5

ت��اج��ي��ل ع���رض ال��م��وض��وع
للمناقشة

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
االق��ت��ص��اد والتخطيط للعام
المالي 1433/1432ه.

6

ج،66س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
ال��ث��ق��اف��ة واإلع���ل���ام ل��ل��ع��ام
المالي 1432/1431ه.

3

ج،67س،4د5

إعادة التقرير إلى اللجنة
لتقديم تقرير ج��دي��د إلى
المجلس

ج،68س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

تباين وج��ه��ات النظر بين
مجلس ال���ش���ورى ومجلس
ال��وزراء حيال تعديل بعض
مواد النظام الجزائي لجرائم
ال���ت���زوي���ر ،ع���م�ل�اً ب��ال��م��ادة
( )17م���ن ن��ظ��ام مجلس
الشورى.

8

17

ال��ت��وص��ي��ت��ي��ن اإلض��اف��ي��ت��ي��ن
على تقرير لجنة الشؤون
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ط��اق��ة تجاه
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة للعام
المالي 1431/1430هـ.

10

18

تقرير اللجنة بشأن مشروع
ن����ظ����ام م���م���ارس���ة أع���م���ال
المكاتب العقارية.

28

19

تقرير اللجنة ،بشأن ضوابط
البت في قضايا غياب بعض
ال��م��س��ت��أج��ري��ن أو هروبهم
وفي ذممهم إيجارات متبقية
مع ترك العين مقفلة(ظاهرة
غياب المستأجرين وبذمتهم
إيجارات متبقية).

10

20

ال����ت����ق����ري����ران ال���س���ن���وي���ان
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للسياحة
واآلث����ار للعامين الماليين
1432/1431ه
1433/1432ه.

6

21

التقرير السنوي للمؤسسة
ال���ع���ام���ة ل���ص���وام���ع ال��غ�لال
وم���ط���اح���ن ال���دق���ي���ق ل��ل��ع��ام
المالي 1432/1431ه.

5

22

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي لهيئة
تنظيم ال��ك��ه��رب��اء واال ن��ت��اج
ال�����م�����زدوج ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1432/1431هـ

5

ج،68س،4د5

ج،31،72س،4د5

ج،72س،4د5

ج،72س،4د5

ج،72س،4د5

ج،74س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

انتظار وجهة نظر اللجنة

انتظار وجهة نظر اللجنة

انتظار وجهة نظر اللجنة

انتظار وجهة نظر اللجنة

انتظار وجهة نظر اللجنة
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23

24

25

26

27

28

مقترح المهندس /إحسان
ع���ب���دال���ج���واد ت���ج���اه ت��ع��دي��ل
المادة (الثالثة والخمسين)
من الئحة الحقوق والمزايا
ال��م��ال��ي��ة؛ ض��م��ن ال�لا ئ��ح��ة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ن��ظ��ام ال��خ��دم��ة
المدنية في المملكة العربية
السعودية ،والمقرة باألمر
الملكي رق��م أ 28/وتاريخ
1432/3/20ه����ـ ،والمقدم
بموجب ال��م��ادة ( )23من
نظام مجلس الشورى.
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي للبنك
ال�����س�����ع�����ودي ل��ل��ت��س��ل��ي��ف
واالدخ��������ار ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1433/1432ه.
ت���ق���ري���ر ال��ل��ج��ن��ة  ،ب��ش��أن
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي لهيئة
ال��رق��اب��ة وال��ت��ح��ق��ي��ق للعام
المالي 1433/1432هـ.
اس��ت��ك��م��ال م��ن��اق��ش��ة تقرير
ال��ل��ج��ن��ة  ،ب���ش���أن م��ق��ت��رح
مشروع نظام توثيق ومعادلة
ال��ش��ه��ادات العليا ،والمقدم
بموجب المادة « »23من
نظام مجلس الشورى.
ت���ق���ري���ر ال��ل��ج��ن��ة  ،ب��ش��أن
التقرير السنوي للمؤسسة
ال��ع��ام��ة لمستشفى الملك
فيصل التخصصي ومركز
األب����ح����اث ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1432/1431هـ.
ت���ق���ري���ر ال��ل��ج��ن��ة  ،ب��ش��أن
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل�����وزارة
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة للعام
المالي 1432/1431هـ.

2

ج،75س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

7

ج،75س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

7

ج،76س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

5

ج،76س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

5

ج،76س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

5

ج،76س،4د5

انتظار وجهة نظر اللجنة

المجموع

* (موضوعات نوقشت في جلسات ماضية ،ولم تعرض على المجلس خالل أعمال السنة الرابعة).
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التوصيات االضافية:

م

الموضوع

ع������������������دد
التوصيات

1

التقريران السنويان للهيئة
ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��واص��ف��ات
والمقاييس والجودة للعامين
الماليين 1429/1428ه
1431/1430ه

2

2

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال������ع������دل ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1431/1430ه.

5

3

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي للهيئة
العامة للسياحة واآلثار للعام
المالي 1431/1430ه.

6

4

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال�����زراع�����ة ل���ل���ع���ام ال���م���ال���ي
1429/1428ه.

1

5

التقريران السنويان لديـوان
ال��م��ـ�� ارق��ب��ة ال��ع��ـ��ام��ة للعـامين
المـاليين 1428/1427ه
 1 4 2 9 /1 4 2 8ه .وال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ل��دي��وان
المراقبة العامة ع��ن نتائج
عمليات ال��م�� ارج��ع��ة المالية
ورق��اب��ة األداء للعام المالي
1429/1428ه.

5

6

م���ش���روع ال��ق��واع��د ال��خ��اص��ة
ب��ت��م��وي��ل ورع����اي����ة ال���م���واد
التلفزيونية واإلذاع���ي���ة في
وزارة الثقافة واإلعالم.

1

رقم الجلسة وتاريخها

(ج)6
1433/3/21ه

(ج)8
1433/3/28ه
(ج)10
1433/4/11ه
(ج)12
1433/4/18ه

(ج)13
1433/4/19ه

(ج)13
1433/4/19ه

التوصيات
االضافية
ال����م����واف����ق
ع����������ل����������ى
مناقشتها

1

التوصيات
االضافية
ال��م��واف��ق
عليها

-

4

3

-

-

-

-

1

1

-

-
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7

8
9

10

11

12

13

14

15
16

168

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال����ع����م����ل ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1431/1430ه.
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ل��ب��ن��ك
ال������س������ع������ودي ل��ل��ت��س��ل��ي��ف
واالدخ���������ار ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1431/1430ه.
م���ش���روع ن���ظ���ام ال��م��ج��ال��س
البلدية.
ال���ت���ق���ـ���ري���ـ���ران ال��س��ـ��ن��وي��ان
ل����ـ����وزارة ال���ش���ـ���ؤون ال��ب��ل��دي��ة
والقــروية للعامين الماليــين
1429/1428ه
1431/1430ه.
التقريران السنويان للهيئة
ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��ت��خ��ص��ص��ات
الصحية للعامين الماليين
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ه��ي��ئ��ة
االت����������ص����������االت وت���ق���ن���ي���ة
ال��م��ع��ل��وم��ات ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه.
التقرير ال��س��ن��وي لصندوق
ال����ت����ن����م����ي����ة ال���ص���ن���اع���ي���ة
ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه.
التقريران السنويان لديوان
ال��م�� ارق��ب��ة ال��ع��ام��ة للعامين
الماليين 1431/1430ه
1432/1431ه.
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال���خ���ارج���ي���ة ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431ه.
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال����ن����ق����ل ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1432/1431ه.

6

(ج)15
1433/4/26ه

4

1

2

(ج)17
1433/5/3ه

1

-

1

(ج)22
1433/5/23ه

-

-

5

(ج)25
1433/6/2ه

-

-

1

(ج)26
1433/6/8ه

-

-

1

(ج)41
1433/7/13ه

1

-

1

(ج)44
1433/7/20ه

1

1

1

(ج)47
1433/7/28ه

-

-

1

(ج)47
1433/7/28ه

1

-

5

(ج)48
1433/8/4ه

1

1

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

ال��ت��ق��ري��ران السنويان ل���وزارة
ال���ح���ج ل��ل��ع��ام��ي��ن ال��م��ال��ي��ي��ن
1430/1429ه
1432/1431ه.
ت��ق��ري��ر ال��م��ت��اب��ع��ة ال��س��ن��وي
ال����خ����اص ب��خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
الخمسية ال��ت��اس��ع��ة لمعهد
اإلدارة العامة للسنة األولى
1432/1431ه.
ال��ت��ق��ري��ران السنويان ل���وزارة
الشؤون االجتماعية للعامين
الماليين 1432/1431ه
1433/1432ه
التقرير ال��س��ن��وي لصندوق
التنمية الزراعية للعام المالي
1432/1431ه.
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للرئاسة
العامة لهيئة األمر بالمعروف
وال��ن��ه��ي ع��ن ال��م��ن��ك��ر للعام
المالي 1432/1431هـ
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال����ع����م����ل ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1432/1431هـ
التقرير السنوي للمؤسسة
العامة للخطوط الحديدية للعام
المالي 1432/1431هـ
التقرير السنوي «الثالث»
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للمساحة
للفترة م��ن 1431/1/1ه�����ـ
الى 1432/1/25هـ
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي لمؤسسة
ال���ب���ري���د ال���س���ع���ودي ل��ل��ع��ام
المالي1432/1431هـ
ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي للرئاسة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة
واالف�����ت�����اء ل���ل���ع���ام ال���م���ال���ي
1432/1431هـ

(ج)54
1433/11/8هـ

-

-

1

(ج)55
1433/11/14هـ

-

-

1

(ج)55
1433/11/14هـ

-

-

3

(ج)55
1433/11/14هـ

-

-

1

(ج)56
1433/11/15هـ

1

1

3

(ج)56
1433/11/15هـ

1

1

1

(ج)57
1433/11/21هـ

1

-

1

(ج)58
1433/11/22هـ

1

-

3

(ج)58
1433/11/22هـ

-

-

3

()60
1433/11/29هـ

1

-

3
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27
28

29

30
31
32

33

34

35

36

170

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي للهيئة
الملكية للجبيل وينبع للعام
المالي 1432/1431هـ
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال������ع������دل ل����ل����ع����ام ال���م���ال���ي
1432/1431هـ
ال��ت��ق��اري��ر ال��س��ن��وي��ة لهيئة
ال��م��دن الصناعية ومناطق
ال��ت��ق��ن��ي��ة (م������دن) ل�ل�اع���وام
المالية 1428/1427هـ
1429/1428ه
1430/1429ه��������������������������ـ
1432/1431هـ
التقرير السنوي لوزلرة المياه
وال���ك���ه���رب���اء ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي
1432/1431هـ
مشروع الئحة ُدور الرعاية
االجتماعية
التقريرين السنويين ل��وزارة
ال��زراع��ة للعامين الماليين
1431/1430هـ
1432/1431هـ
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل��ه��ي��ئ��ة
السوق المالية للعام المالي
1433/1432هـ.
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال����������ش����������ؤون ال�����ب�����ل�����دي�����ة
وال����ق����روي����ة ل���ل���ع���ام ال��م��ال��ي
1432/1431هـ.
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
ال���ص���ح���ة ل���ل���ع���ام ال���م���ال���ي
1432/1431ه .والتقرير
ال��س��ن��وي لمستشفى الملك
خ��ال��د ال��ت��خ��ص��ص��ي للعيون
للعام 2010م.
ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل���دي���وان
المراقبة العامة للعام المالي
1433/1432هـ

2

(ج)61
1433/12/19هـ

1

-

1

(ج)61
1433/12/19هـ

1

-

5

(ج)62
1433/12/20هـ

1

-

2

(ج)63
1433/12/26هـ

-

-

1

(ج)65
1434/1/4هـ

1

1

2

(ج)67
1434/1/11هـ

-

-

1

(ج)70
1434/1/19هـ

1

-

3

(ج)70
1434/1/19هـ

-

-

5

()73
1434/2/3هـ

2

1

2

()73
1434/2/3هـ

1

1

37

ال��ت��ق��ري��ر ال���س���ن���وي ل�����وزارة
التربية والتعليم للعام المالي
1432/1431هـ

1

38

التقرير السنوي لديوان المظالم
للعام المالي 1432/1431هـ

4

39

40

()73
1434/2/3هـ

-

-

()74
1434/2/4هـ

3

-

التقريرين السنويين للهيئة
العامة للطيران المدني للعامين
الماليين 1431/1430ه�����ـ
1432/1431-هـ.

2

()74
1434/2/4هـ

1

1

التقرير السنوي لو ازرة الخارجية
للعام المالي 1433/1432هـ

1

()75
1434/2/10هـ

-

-

33

12

المجموع
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رسم توضيحي لعدد التوصيات اإلضافية المقدمة والتوصيات التي
نوقشت والتوصيات الموافق عليها خالل السنة الرابعة من الدورة
الخامسة
120
110
100

93

90
80
70
60
50
40

33

3
0 1
الأنظمة وللوائح
التو�صيات الإ�ضافية

172

30
20

11
0 0 0
التقارير احلكومية الأتفاقيات ومذكرات
التفاهم
التو�صيات املناق�شة

0 0 0
�أخرى

التو�صيات املوافق عليها

10
0

(ب) ضيوف الجلسات:
* ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة خالل فترة التقرير.

وزراء ووفود أجنبية

وزراء الجهات الحكومية

-معالي رئيس محكمة

معـالي وزي��ـ��ر العمـلالمهندس /ع���ادل بن
م��ح��م��د ف��ق��ي��ه وال���وف���د
المرافق له(.ج)38
معالي وزي���ر الصحةال����دك����ت����ور /ع���ب���داهلل
الربيعة والوفد المرافق
له(.ج)52
صاحب السمواألمير/فيصل بن عبداهلل بن
محمد آل سعود وزير
التربية والتعليم والوفد
المرافق له (.ج)69

ال��ح��س��اب��ات التركية،
وم�����دي�����ر ال���ع�ل�اق���ات
ال����ع����ام����ة ب��م��ح��ك��م��ة
ال��ح��س��اب��ات التركية.
(ج)3
ض���ي���وف م���ن ج��ائ��زةنوبل(.ج.)3
وف�����د م����ن ال���س���ف���ارةالنرويجية(.ج)3
السيدة (إيلن ينكماد)م���� ارس����ل����ة ص��ح��ي��ف��ة
(ورس��ت��ري��ت قولنان)
اإلمريكية(.ج)9
المشاركين في برنامجم������ه������ارات ال���ك���ت���اب���ة
وأع����م����ال ال��م�� ارج��ع��ة
والتدقيق اللغوي من
م��ج��ال��س ال���ش���ورى،
وال���وط���ن���ي ،واألم�����ة،
والنواب لدول مجلس
ال��ت��ع��اون الخليجي.
()10
-وف������د م�����ن زوج������ات

م���س���ؤول���ون م���ن ج��ه��ات
حكومية

وفود طالبية

ع��دد من مندوبي هيئةالتحقيق واالدعاء العام.
(ج)2
عدد من موظفي مصرفالراجحي ،وشركة نادك.
()2
ع�������دد م������ن م���ن���دوب���يم��ص��ل��ح��ة االح���ص���اءات
العامة والمعلومات)2(.
م��ع��ال��ي رئ���ي���س دي����وانالمراقبة العامة األستاذ/
أسامة بن جعفر فقيه.
(ج)3
ع�����دد م����ن ض���ب���اط م��ناألمن العام(.ج)3
م������ن������س������وب������و ه���ي���ئ���ةاالت������ص������االت وت��ق��ن��ي��ة
المعلومات(.ج)4
عدد من منسوبي هيئةال�������ري وال�����ص�����رف ف��ي
اإلحساء(.ج))6
مندوب هيئة االتصاالتوت���ق���ن���ي���ة ال��م��ع��ل��وم��ات
الدكتور /ضيف اهلل بن
أحمد الزهراني(.ج)15
وف��د م��ن مكتب رح�لات(هيا) السياحي(.ج)15
وف��د م��ن مكتب رح�لات(هيا)(.ج)18
-عدد من منسوبي وزارة

ع���دد م��ن ط��ال��ب��ات كليةالطب البشري من جامعة
الملك سعود(.ج)4
ع��دد م��ن ط�لاب مدرسةش���ع���ب���ة ب�����ن ال���ح���ج���اج
االب��ت��دائ��ي��ة وال��م�� ارف��ق��ي��ن
لهم(.ج)4
ع������دد م����ن ط���ل��اب م��نمدارس المناهج األهلية.
(ج)5
ع��دد من ط�لاب م��دارسعلوم ال��ري��اض األهلية.
(ج)6
ع��دد من ط�لاب م��دارسال������ش������اف������ي األه����ل����ي����ة
بالطائف(.ج)6
ع����دد م���ن ط��ال��ب��ات منجامعة شقراء(.ج)8
ع��دد من ط�لاب م��دارسدار ال���ق���ل���م األه���ل���ي���ة.
(ج)19
ع��دد م��ن ط�لاب مدرسةأبي بكر العربي(.ج)15
عدد من طالب متوسطةوث�����ان�����وي�����ة (ن����ع����ج����ان)
بمحافظة الخرج(.ج)18
عدد من طالبات جامعةال���م���ل���ك س���ع���ود ال��س��ن��ة
ال���ت���ح���ض���ري���ة ل��ل��م��س��ار
اإل ن��س��ان��ي واال ن��ت��ق��ال��ي.
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ع�����ددا من
س���ف���راء
ً
الدول(.ج)21

وف��د من مستشاريأعضاء الكونجرس
األمريكي(.ج)26
م�����ع�����ال�����ي رئ����ي����سال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي
األذرب������ي������ج������ان������ي
األس������ت������اذ /ك��ت��اي��ا
س����ت����وف .وال����وف����د
المرافق له ،يرفقهم
سعادة سفير خادم
الحرمين الشريفين
ف������ي أذرب�����ي�����ج�����ان
األس��������ت��������اذ /ف��ه��د
الدوسري(.ج)29
وف��������د م������ن ك���ب���ارالباحثين التنفيذين
ف��ي معهد ال��ش��رق
األوس��ط األمريكي.
(ج)51
السيد /باترك دوريل ،مستشار السفارة
الفرنسية(.ج)57
ع���دد م��ن ال��� ازئ���راتم���ن ب��ع��ض ال����دول
األوربية واألمريكية
واآلسيوية (.ج)63
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النقل(.ج)19
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يالرئاسة العامة لرعاية
الشباب(.ج)20
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يال���م���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة
للموانئ(.ج)21
وف������د م�����ن ال��ج��م��ع��ي��ةالسعودية ألولياء أمور
ذوي اإلعاقة(.ج)26
م��ن��س��وب��و دارة ال��م��ل��كعبدالعزيز(ج)26
منسوبو ديوان المظالمفرع جدة(.ج)27
األستاذ /علي بن سعدال�� ازم��ل كاتب بصحيفة
عكاظ)27(.
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يال���ص���ن���دوق ال��س��ع��ودي
للتنمية)28(.
عدد من منسوبي وزارةاالق��ت��ص��اد والتخطيط.
()28
عدد من منسوبي وزارةالخارجية)28(.
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يم�����ؤس�����س�����ة ال����ب����ري����د
السعودي)28(.
عدد من منسوبي وزارةالحج(.ج)29
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يج��ام��ع��ة األم���ي���ر ن��اي��ف
العربية للعلوم األمنية.
(ج)29
ع����دد م���ن ض���ب���اط مناالس��ت��خ��ب��ارات ال��ع��ام��ة.

(ج)19
عدد من طالب مدرسةع��ب��دال��رح��م��ن المهدي
بالرياض(.ج)20
ع��دد م��ن طالبات منجامعة الملك سعود،
كلية إدارة األع��م��ال.
(ج)20
عدد من طالب مدارسثانوية العليا بالرياض.
(ج)21
عدد من طالب مدرسةال��م��روزي المتوسطة.
(ج)22
عدد من طالب المنحال����دراس����ي����ة ل��م��رح��ل��ة
الماجستير والدكتوراه
بجامعة اإلم��ام محمد
بن سعود اإلسالمية.
(ج)23
ع��دد م��ن ط�لاب كليةإدارة األعمال بجامعة
الملك سعود(.ج)24
ع��دد م��ن ط�لاب إدارةال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��م��ن��ط��ق��ة
الشرقية(.ج)25
ع������دد م�����ن ط���ال���ب���اتث��ان��وي��ة «م��ئ��ة واثنين
وع���ش���ري���ن» ل��ل��ب��ن��ات
بالرياض(.ج)25
ع������دد م�����ن ط���ال���ب���اتم��دارس الرياض قسم
الدبلوم(.ج)26
عدد من طالب المعهدال��ع��ل��م��ي ب���ال���ري���اض.
(ج)26

ع����دد م���ن أع��ض��اءل���ج���ن���ة ال����ص����داق����ة
ال��ت��رك��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
في البرلمان التركي.
(ج)67
وف��������د م������ن ل��ج��ن��ةالسياسة الخارجية
ف�������ي ال����ب����رل����م����ان
الدنماركي(.ج)68
م���س���ؤول���ي م��ن��ت��دىال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة
للدفاع(.ج)70

(ج)30
د .ب����ن����در ب����ن أس��ع��د��ج��ان  .م��ن معهد
ال��س ّ
اإلدارة العامة (ج)30
عدد من منسوبي وزارةال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة.
(ج)30
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يال����غ����رف����ة ال���ت���ج���اري���ة
الصناعية ب��ال��ري��اض.
(ج)30
عدد من منسوبي الغرفةال��ت��ج��اري��ة والصناعية
بالرياض(.ج)31
عدد من منسوبي وزارةال����ش����ؤون اإلس�لام��ي��ة
واألوقاف(.ج)31
عدد من منسوبي وزارةالحج(.ج)31
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يال���م���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة
ل��ل��خ��ط��وط ال��ح��دي��دي��ة.
(ج)32
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يالهيئة الملكية للجبيل
وينبع(.ج)34
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يص������ن������دوق ال���ت���ن���م���ي���ة
الصناعي(.ج)34
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال����ع����ام����ة
لالستثمار(.ج)34
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يالرئاسة العامة لشؤون
المسجد الحرام والمسجد
النبوي(.ج)37
س��ع��ادة م��دي��ر المكتبالفني بالبنك السعودي
ل��ل��ت��س��ل��ي��ف واإلدخ�������ار
األس���������ت���������اذ /م���ح���م���د
الدعفس(.ج)37
-ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��ي

عدد من طالب ثانويةالقاسم بن سالم)27(.
ع������دد م�����ن ط���ال���ب���اتم��دارس ال��ري��اض قسم
الدبلوم)27(.
ع����������دد م��������ن ط��ل��ابمتوسطة ابن خلدون.
()28
عدد من طالب مدارسش��رك��ة رواد ال��ت��رب��ي��ة.
(ج)29
ع����دد م���ن ط��ل�اب منم��دارس عهد األهلية.
(ج)30
ع����دد م���ن ط��ل�اب منمدارس الجيل األهلية.
(ج)30
ع����دد م���ن ط��ل�اب منكلية الشريعة(.ج)31
ع������دد م�����ن ط���ال���ب���اتكلية الحقوق والعلوم
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة
الملك سعود(.ج)34
ع��دد م��ن ط�لاب معهدالعاصمة النموذجي.
(ج)35
ع������دد م�����ن ط���ال���ب���اتكلية الحقوق بجامعة
األميرة نورة(.ج)43
ع��دد م��ن طالبات دارالعلوم(.ج)44
عدد من طالب ثانويةنيار األهلية (.ج)63
عدد من طالب مدارسالرشد األهلية (.ج)64
-ع�������دد م�����ن أس����ات����ذة
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ص������ن������دوق ال���ت���ن���م���ي���ة
الزراعية(.ج)39
عبدالمجيد ب��ن حمادال��خ��ال��دي م���ن الهيئة
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��س��اح��ة.
(ج)40
أحمد بن سعيد النصارال��م��دي��ر ال��ع��ام المكلف
م���ن دي������وان ال��م�� ارق��ب��ة
العامة(.ج)40
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يالرئاسة العامة لهيئة
األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر(.ج)40
ال����دك����ت����ور /ف���ه���د ب��نع���ب���داهلل ال��س��ع��وي من
ال���م���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة
للتقاعد(.ج)40
عدد من منسوبي وزارةالمالية (مصلحة الزكاة
والدخل)(.ج)41
ع�������دد م�����ن ع����ض����واتالمجالس االستشارية
للمعلمين بوزارة التربية
والتعليم(.ج)42
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يم��ص��ل��ح��ة ال���ج���م���ارك.
(ج)42
عدد من منسوبي وزارةالعمل(.ج)43
عدد من منسوبي وزارةال��ش��ؤون االجتماعية.
(ج)43
ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��يص������ن������دوق ال���ت���ن���م���ي���ة
العقاري(.ج)43
-ع������دد م�����ن م��ن��س��وب��ي

وط�ل�اب جامعة الملك
ع���ب���دال���ع���زي���ز ب���ج���دة.
(ج)65
ع�������دد م�����ن ط���ال���ب���اتال����ث����ان����وي����ة ()120
وي��� ارف���ق���ه���ن ع�����دد م��ن
المعلمات(.ج)65
ع��دد م��ن ط�لاب معهدالدراسات الدبلوماسية
ي���راف���ق���ه���م ع������دد م��ن
المشرفين(.ج)65
عدد من طالب مدارسالمجد األهلية(.ج)66
ع�������دد م�����ن ط���ال���ب���اتم������������دارس ال���ت���رب���ي���ة
النموذجية(.ج)66
ع���دد م��ن ط�ل�اب كليةالدراسات التطبيقية من
جامعة الملك سعود.
(ج)70
ع��دد من طالبات كليةالدراسات التطبيقية من
ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك س��ع��ود
(.ج)70
عدد من طالب مدارسبجده (.ج)70
عدد من طالبات جامعةالملك سعود(.ج)71
عدد من طالب مدارسالمجد األهلية(.ج)71
عدد من طالب مدارسال���ص���ح���اف���ة األه���ل���ي���ة.
(ج)71
طالب مدرسة هشام بنعمار االبتدائية لتحفيظ
القرآن الكريم والمرافقين

ال���م���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة
للتأمينات االجتماعية.

(ج)44

عدد من منسوبي وزارةال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة

واألوق���������اف وال����دع����وة
واإلرشاد(.ج)45
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يوزارة المياه والكهرباء.
(ج)45
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يهيئة المدن الصناعية
وم���ن���اط���ق ال��ت��ق��ن��ي��ة.
(ج)46
ع�����دد م����ن م��س��ؤول��يوزارة العدل(.ج)46
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يال���ه���ي���ئ���ة ال���س���ع���ودي���ة
ل���ل���ح���ي���اة ال���ف���ط���ري���ة.
(ج)49
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يوزارة المياه والكهرباء.
(ج)45
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يهيئة المدن الصناعية
وم���ن���اط���ق ال��ت��ق��ن��ي��ة.
(ج)46
عدد من منسوبي وزارةالعدل(.ج)46
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يال���ه���ي���ئ���ة ال���س���ع���ودي���ة
ل���ل���ح���ي���اة ال���ف���ط���ري���ة.
(ج)49
عدد من منسوبي وزارةالشؤون االجتماعية.
(ج)51

لهم(.ج)72
ط�ل�اب ج��ام��ع��ة الملكس���ع���ود ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة.
(ج)72
طالب مدرسة الجوهريالثانوية(.ج)72
ط�ل�اب م��درس��ة هشامب��ن ع��م��ار االب��ت��دائ��ي��ة
لتحفيظ القرآن الكريم
والمرافقين لهم)73(.
ط�ل�اب ج��ام��ع��ة الملكس���ع���ود ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة.
()73
طالب مدرسة الجوهريالثانوية)73(.
ط��ل��اب م����درس����ة ح��يال���س���ف���ارات ب��ال��ري��اض
)74(.
طالب مدرسة األقصىاألهلية بجدة )74(.
عدد من طالب مدرسةع������ب������داهلل ال����ن����اص����ر
المتوسطة )75(.
.54عدد من طالب مدرسةحراء االبتدائية )76(.
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م��وظ��ف��ي��ن م���ن وزارةال������ش������ؤون ال���ب���ل���دي���ة
والقروية(.ج)51
م�����ن�����دوب�����ي ال���ه���ي���ئ���ةالسعودية للمواصفات
والمقاييس وال��ج��ودة.
(ج)51
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يمصلحة الزكاة والدخل.
(ج)53
عدد من منسوبي هيئةاال ت�����ص�����االت وت��ق��ن��ي��ة
المعلومات(.ج)53
عدد من منسوبي وزارةالتعليم العالي(.ج)56
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يهيئة السياحة واآلثار.
(ج)58
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يوزارة التربية والتعليم.
(ج)59
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يالهيئة العامة للسياحة
واآلثار(.ج)60
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يالهيئة العامة للسياحة
واآلثار(.ج)62
عدد من منسوبي هيئةسوق المالية(.ج)62
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يدارة الملك عبدالعزيز.
(ج)63
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يديوان المراقبة العامة.
(ج)64
-ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��ي
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وزارة البترول والثروة
المعدنية(.ج)64
عدد من منسوبي وزارةال��ص��ح��ة وم��س��ت��ش��ف��ى
الملك خالد التخصصي
للعيون(.ج)66
عدد من منسوبي وزارةالخارجية(.ج)66
عدد من منسوبي وزارةاالق��ت��ص��اد والتخطيط.
(ج)66
عدد من منسوبي هيئةال��ت��ح��ق��ي��ق واالدع������اء
العام (.ج)68
وك��ي��ل وزارة اإلس��ك��انالمساعد)71(.
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يالهيئة العامة للسياحة
واآلثار)72(.
م����ن����دوب ال��م��ؤس��س��ةالعامة لصوامع الغالل
وم����ط����اح����ن ال���دق���ي���ق
األس����ت����اذ /أح���م���د بن
عبدالرحمن المرشد.
()72
اح���د م��ن��س��وب��ي وزارةالصحة محمد بن راشد
اليمني )73(.
عدد من منسوبي هيئةال��ت��ح��ق��ي��ق واالدع������اء
العام
ع�����دد م����ن م��ن��س��وب��يمستشفى الملك فيصل
ال��ت��خ��ص��ص��ي وم��رك��ز
االبحاث )76(.
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بيان توضيحي لعدد الوفود التي حضرت جلسات المجلس خالل
السنة الرابعة من الدورة الخامسة
120
110
100
90

81

80
70
54

60
50
40

14
0
ر�ؤ�ساء دول

180

وفود �أجنبية
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وزراء ومن يف من�سوبي الدوائر
احلكومية
مرتبة وزير

وفود الطالب
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مع حتيات �إدارة ا لإعالم والن�شر
با لإدارة العامة للعالقات وا لإعالم مبجل�س ال�شورى
�ص.ب  63393الريا�ض 11516
هاتف 4821666
فاك�س 4884294
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