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2

المقدمة
يقوم جمل�س ال�شورى بدوره يف �أدائه ل�سلطته التنظيمية باال�شرتاك مع جمل�س الوزراء
وفقاً للمادة ال�سابعة وال�ستني من النظام الأ�سا�سي للحكم ومن خالل املادة اخلام�سة
ع�شرة من نظامه ،يف درا�سته للأنظمة واللوائح ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية و�إبداء
الر�أي نحوها ،كما ميار�س دوره الرقابي على �أداء الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى
فيما ُتقدمه من تقارير �سنوية وفق ما تقت�ضيه الفقرة (د) من املادة اخلام�سة ع�شرة من
نظامه ،بالإ�ضافة ملا يقدمه من مقرتحات ب�ش�أن م�شروعات الأنظمة اجلديدة �أو تعديل
لأنظمة نافذة التي ُتتيحها لأع�ضائه املادة الثالثة والع�شرون من نظامه.
جلي ودائم من مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزـ
ٍ
وبدعم ٍ
يحفظه اهلل ـ  ،جنح جمل�س ال�شورى يف تعزيز دوره يف معاجلة الكثري من الق�ضايا املهمة،
وكان ملبادراته وقراراته الأثر الإيجابي يف تقدمي احللول لكثري من ق�ضايا املجتمع
احليوية التي مت�س حياة املواطن حا�ضراً وم�ستقب ً
ال.
�إن قراءة �سريعة مل�ضامني املو�ضوعات التي نوق�شت حتت قبة جمل�س ال�شورى ،وما
نتج عنها من قرارات خالل ال�سنة الثانية من الدورة ال�ساد�سة ملجل�س ال�شورى املنتهية
يفُ ،1436/3/2تظهر بجالء حجم اجلهود التي بذلها �أع�ضاء املجل�س وم�ستوى املناق�شات
�سوا ًء يف اجتماعات اللجان املتخ�ص�صة واخلا�صة �أو يف جل�سات املجل�س.
ولقد متثلت ُمنجزات املجل�س خالل ال�سنة الثانية من الدورة ال�ساد�سة يف طبيعة
املو�ضوعات التي ناق�شها املجل�س ،وعدد القرارات التي �أ�صدرها؛ ففي لغة الأرقام ،ناق�ش
جمل�س ال�شورى نحو مائتني وع�شرين مو�ضوعاً� ،أنهى منها مائة و�أربعة وخم�سني

3

مو�ضوعاً� ،أ�صدر ب�ش�أنها مائة و�أربعة وخم�سني قراراً مت رفعها �إلى مقام خادم احلرمني
ال�شريفني مبقت�ضى املادة ال�سابعة ع�شرة من نظام جمل�س ال�شورى ،فيما ال تزال بقية
املو�ضوعات يف انتظار رد اللجان املعنية.
ومن بني تلك القرارات واحد وثالثون قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح ،و�سبعة و�ستون
قراراً تتعلق بالتقارير ال�سنوية للأجهزة احلكومية ،و�ستة قرارات تتعلق باخلطط
التنموية واال�سرتاتيجيات ،وخم�سون قراراً خا�صة باالتفاقيات واملعاهدات الدولية.
وجاءت قرارات املجل�س تلك �إثر دورة عمل نظامية دقيقة ،ودرا�سات ومناق�شات عميقة
لتقارير �أداء الوزارات والأجهزة احلكومية واالتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية،
ومقرتحات �إعداد �أو تعديل الأنظمة واللوائح ،وذلك بهدف الإ�سهام يف �صناعة القرار،
وتطوير �أداء الأجهزة احلكومية الأمر الذي �أهّ ل املجل�س ليكون �سنداً قوياً للدولة ودعامة
من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها وم�ؤ�س�ساتها.
وقد حر�صت الإدارة العامة للإعالم والتوا�صل املجتمعي مبجل�س ال�شورى على �إ�صدار
هذا الكتيب الذي ا�ستقت مادته من الإدارة العامة للجل�سات مبا ُيتيح للجميع التعرف عن
قرب على ح�صاد �سنة كاملة من �أداء املجل�س.
و�أود يف اخلتام �أن �أ�سجل ال�شكر والتقدير جلميع من�سوبي �إدارة املحا�ضر والقرارات،
و�إدارة التوثيق والإح�صاء على ما بذلوه من جهدٍ يف توثيق خمرجات جل�سات املجل�س
و�أعماله ،وتوفري املعلومات املتكاملة عن حجم اجلهود املبذولة حتت قبة ال�شورى.
األمني العام جمللس الشورى

د .محمد بن عبداهلل آل عمرو

4

ملخص اإلحصائية الدورية لوقائع ونتائج جلسات
المجلس خالل السنة االثانية من الدورة السادسة
( المدة من1435/3/3هـ إلى 1436/3/2هـ):
الـمــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

م
1

عدد جلسات المجلس.

79

2

الموضوعات المنتهية.

160

3

ق اررات المجلس.

154

4

أول :الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح.
اً

31

5

 -1الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح الواردة.

16

6

 -2الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح التي يوجد عليها تباين.

10

7

بناء على المادة «الثالثة والعشرين».
 -3الق اررات الخاصة باألنظمة واللوائح المقدمة ً

8

ثانيا :الق اررات الخاصة بالتقارير السنوية.
ً

70

9

ثالثًا :الق اررات الخاصة باالتفاقيات ومذكرات التفاهم.

49

10

الق اررات الخاصة بالموضوعات األخرى.

4

11

الموضوعات التي ال تزال تحت الدراسة في المجلس.

63

12

أول :الموضوعات التي ناقشها المجلس وقرر إحالتها إلى اللجان ،أو إعادتها إلى اللجان.
اً

13

ثانيا :الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان فيها.
ً

57

14

التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات.

364

15

أول :التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح.
اً

43

16

ثانيا :التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية.
ً

264

17

ثالثًا :التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم.

52

18

ابعا :التوصيات التي أقرت على الموضوعات األخرى.
رً

5

19

مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس.

5

5

102

5

م

الـمــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

20

التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها.

43

21

التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس.

25

22

المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية.

1492

23

المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية.

335

24

المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية.

1007

25

المداخالت على موضوعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتهية.

70

26

المداخالت على الموضوعات األخرى.

80

6

عدد القرارات الصادرة من المجلس
خالل السنة الثانية من الدورة الثالثة

4
31
49

70

الأنظمة واللوائح
التقارير ال�سنوية
املعاهدات واالتفاقيات
الأخرى

7

عدد المداخالت التي قدمت على الموضوعات
خالل السنة الثانية من الدورة الثالثة

8

الموضوعات التي تمت دراستها وصدر
بشأنها قرارات من المجلس خالل السنة الثانية
من الدورة السادسة
م

املو�ضوع

1

اللجنة التي
در�سته

درا�سة مو�ضوع ال�شركات
التي متتلك عقارات
يف حدود مدينتي مكة
املكرمة واملدينة املنورة
وي�ؤ�س�سها �أو ي�شارك يف
ت�أ�سي�سها غري ال�سعوديني
�أو ميتلكون �أ�سهماً فيها،
وما ت�صدره هذه ال�شركات
من �أوراق مالية ،وحتديد
املق�صود بعبارة (لغري
ال�سعودي) الواردة يف املادة
(اخلام�سة) من نظام
متلك غري ال�سعوديني
للعقار وا�ستثماره.

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

2

م�شروع اتفاقية مقر
بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية
واملجل�س النقدي لدول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال  :املوافقة على ا�ستـثناء الفئات
التالية من حكم املادة (اخلام�سة) من
نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار
وا�ستثماره ،ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي
الرقم م 15/والتاريخ 1421/4/17هــ،
على النحو الآتي:
 -1البنوك بالن�سبة �إلى مقارها
الرئي�سية �أو مقار فروعها التي متتلكها
وفقاً لنظام مراقبة البنوك ،ب�شرط
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
� -2شركات امل�ساهمة املدرجة – التي
ي�ؤ�س�سها �أو ي�شارك يف ت�أ�سي�سها �أو
ميتلك �أ�سهماً فيها �أ�شخا�ص (�شخ�ص ذو
�صفة طبيعية �أو اعتبارية) ال يتمتعون
باجلن�سية العربية ال�سعودية ،وال يكون
من بني �أغرا�ضها التعامل يف العقارات
– وذلك بالن�سبة �إلى العقارات الالزمة
ملقراتها �أو مقرات فروعها؛ وفق �ضوابط
ت�ضعها هيئة ال�سوق املالية ،باال�شرتاك
مع اجلهات املعنية الأخرى.
ثانياً :يق�صد بعبارة « لغري ال�سعودي»
املن�صو�ص عليها يف املادة (اخلام�سة) من
ذات النظام؛ الآتي:
 -1ال�شخ�ص ذو ال�صفة الطبيعية الذي
ال يتمتع باجلن�سية العربية ال�سعودية.
 -2ال�شركة غري ال�سعودية.
 -3ال�شركة ال�سعودية التي ي�ؤ�س�سها �أو
ي�شارك يف ت�أ�سي�سها �أو ميتلك �أ�سهماً فيها
�أ�شخا�ص من ذوي ال�صفة الطبيعية �أو
االعتبارية ،ال يتمتع �أي منهم باجلن�سية
العربية ال�سعودية .على �أن يتم �إدراج
ذلك �ضمن مواد النظام.
()2/2
املوافقة على م�شروع اتفاقية مقر
بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية (1435/3/6هـ)
واملجل�س النقدي لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،املوقع عليها يف
مدينة الريا�ض بتاريخ 1434/6/18هـ
املوافق 2013/4/28م ،بال�صيغة املرفقة.
()1/1
(1435/3/5هـ)

9

م

املو�ضوع

3

اللجنة التي
در�سته

م�شروع مذكرة ب�ش�أن
التعاون واحلوار
الإ�سرتاتيجي بني دول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية
وحكومة اليابان
التقرير ال�سنوي لبنك
الت�سليف واالدخار للعام
املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

5

التقرير ال�سنوي لدارة
امللك عبدالعزيز للعام
املايل 1434/1433هـ.

4

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

جلنة ال�ش�ؤون
الثقافية
والإعالمية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

()4/3
املوافقة على م�شروع مذكرة ب�ش�أن
التعاون واحلوار الإ�سرتاتيجي بني دول (1435/3/13هـ)
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وحكومة اليابان ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1433/2/13هـ  ،املوافق
2012/1/7م ،بال�صيغة املرفقة.
()4/4
�أو ًال  :على وزارة املالية دعم ر�أ�س مال
البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار؛ مبا (1435/3/13هـ)
ي�ؤدي �إلى تخ�صي�ص ( )٪50خم�سني يف
املائة من ر�أ�س ماله مل�سارات (القرو�ض
الإنتاجية).
ثانياً  :على البنك ما ي�أتي:
 -1تقدمي مزايا ت�شجيعية للقرو�ض
الإنتاجية يف املناطق الأقل منواً.
 -2تطبيق �أنظمة احلوكمة يف �أعماله،
وت�ضمني تقاريره القادمة معلومات
تف�صيلية عن التطبيق.
 -3ت�ضمني تقاريره معلومات عن
م�ؤ�شرات الأداء له.
 -4العمل على تطوير �إ�سرتاتيجية
وطنية �شاملة لالدخار ،ت�شارك فيها
كافة اجلهات ذات العالقة.
 -5تعديل �شروط ا�ستحقاق القرو�ض
االجتماعية ،مبا ي�ضمن رفع �سقف
الدخل ال�سنوي ،وزيادة مبلغ احلد
الأعلى لقيمة القر�ض.
ثالثاً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(ثالثاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  29/66والتاريخ 1431/6/17هـ،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للبنك للعام
املايل 1429/1428هـ ،ون�صه�« :إلزام
البنك ب�إرفاق القوائم املالية ال�سنوية
املراجعة مع تقرير مراجع احل�سابات
و�إي�ضاحاته �ضمن تقريره ال�سنوي».
رابعاً  :الإ�سراع يف �إ�صدار نظام الهيئة
العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
الذي �سبق �أن وافق عليه جمل�س
ال�شورى بقراره ذي الرقم 49/112
والتاريخ 1433/8/5هـ.
()4/5
على دارة امللك عبدالعزيز ما ي�أتي:
� -1إعادة هيكلة �أجهزتها الإدارية1435/3/13( ،هـ)
واملالية ،والفنية ،والبحثية ،وتعزيزها
على نحو يتوافق مع �أهدافها ،ويواكب
تو�سعها املتزايد يف م�شروعاتها البحثية،
ومراكزها العلمية ،وخمتلف ن�شاطاتها.
 -2تطوير موقعها الإلكرتوين؛ ليكون

10

م

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

6

م�شروع مذكرة تفاهم
ب�ش�أن امل�شاورات الثنائية
ال�سيا�سية بني وزارة
اخلارجية يف اململكة
العربية ال�سعودية
ووزارة اخلارجية يف
جمهورية الت�شيك
التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للموانئ
للعام املايل 1434/1433هـ

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

8

التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية الزراعية للعام
املايل 1434/1433هـ.

7

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

تفاعلياً ،و�إتاحة االطالع على
وثائقها من خالله.
 -3التن�سيق مع اجلامعات ال�سعودية
لال�ستفادة من املخطوطات والكتب
والر�سائل العلمية التي تت�سق مع مهام
الدارة؛ من خالل الربط التقني لأقنية
املعلومات.
� -4إن�شاء «مركز درا�سات القد�س»
يف الدارة ،وتفعيله.
()5/6
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
ب�ش�أن امل�شاورات الثنائية ال�سيا�سية (1435/3/19هـ)
بني وزارة اخلارجية يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة اخلارجية
يف جمهورية الت�شيك  ،املوقع عليها يف
مدينة جدة بتاريخ 1434/7/9هـ املوافق
2013/5/19م ،بال�صيغة املرفقة.
()5/7
�أو ًال  :توحيد مرجعية جميع املوانئ
يف اململكة لتكون مرتبطة بامل�ؤ�س�سة (1435/3/19هـ)
العامة للموانئ.
ثانياً  :على امل�ؤ�س�سة ت�ضمني تقاريرها
ال�سنوية القادمة م�ؤ�شرات الأداء
( )K.P.Iلكل ميناء على حدة.
ثالثاً  :حتويل امل�ؤ�س�سة �إلى هيئة عامة
ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،تعمل على
�أ�س�س جتارية.
�أو ًال  :على �صندوق التنمية
الزراعية الآتي:
 -1مراجعة �آليات تنفيذ املبادرات
الإ�سرتاتيجية ال�سبع ،ودعمها ،وتفعيلها
؛ مبا يكفل �إجنازها يف القريب العاجل،
وت�ضمني تقاريره القادمة معلومات
تف�صيلية عن تواريخ تطبيقها،
ومعوقات تنفيذها �إن وجدت.
� -2إعادة النظر يف برنامج الإعانة
للمنتجات الزراعية ذات االكتفاء الذاتي
املنخف�ض ؛ مبا يتما�شى مع �سيا�سة
تر�شيد ا�ستخدام املياه يف اململكة.
ثانياً � :إجراء درا�سة من جهة حمايدة
لتقييم �أداء ال�صندوق من ُذ �إن�شائه ،على
�أن ت�شمل الدرا�سة م�ساهمة القرو�ض
يف رفع الإنتاجية الزراعية ،وتوظيف
املوارد الب�شرية الوطنية.

()5/8
(1435/3/19هـ)

11

م

املو�ضوع

9

اللجنة التي
در�سته

النظام الأ�سا�سي للمركز
الإح�صائي لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج
العربية املعتمد

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

10

التقرير ال�سنوي
لل�صندوق ال�سعودي
للتنمية للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

11

تعديل املادة (ال�سابعة)
من نظام قوات الأمن
الداخلي ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم 30
والتاريخ 1384/12/4هـ.
التقرير ال�سنوي ملكتبة
امللك فهد الوطنية للعام
املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

املوافقة على النظام الأ�سا�سي
للمركز الإح�صائي لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية،
املعتمد بقرار املجل�س الأعلى ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف
دورته (الثالثة والثالثني) التي
عقدت يف مملكة البحرين بتاريخ
1434/2/12-11هـ ،املــوافــق-24
2012/12/25م ،بال�صيغة املرفقة.
()6/10
على ال�صندوق ال�سعودي للتنمية الآتي:
�أو ًال � :إعداد معايري و�أوزان تطبق على (1435/3/20هـ)
جميع م�شاريع الإقرا�ض والدعم،
والتحقق من �أن الدول التي ت�ستفيد
من خدمات ال�صندوق قد ا�ستوفت احلد
الأدنى لهذه املعايري.
ثانياً � :إعادة النظر يف برنامج متويل
و�ضمان ال�صادرات ال�سعودية؛ مبا ي�ؤدي
�إلى زيادة دعم ال�صادرات ال�سعودية.
()8/11
« �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري »
(1435/3/27هـ)

جلنة ال�ش�ؤون
الثقافية
والإعالمية

13

التقرير ال�سنوي مل�صلحة
اجلمارك العامة للعام
املايل 1434/1433هـ.

على مكتبة امللك فهد الوطنية الآتي :
()8/12
�أو ًال � :إلزام جميع امل�ؤلفني عند
(1435/3/27هـ)
طلب احل�صول على رقم �إيداع؛
بتزويدها بن�سخة ورقية و�أخرى
�إلكرتونية من امل�ؤ َّلف.
ثانياً � :أن تربم اتفاقيات تعاون
مهني مع عدد من املكتبات املميزة
يف الوطن العربي ودول العامل.
()9/13
على م�صلحة اجلمارك العامة ما ي�أتي:
�أو ًال  :التحول من الفح�ص اليدوي (1435/4/3هـ)
للب�ضائع وال�سلع �إلى الفح�ص
الإ�شعاعي ،وت�ضمني تقاريرها
القادمة جداول مقارنة لل�سلع
والب�ضائع املفحو�صة يدوياً ،وال�سلع
املفحو�صة �إ�شعاعياً.
ثانياً  :التعاون مع اجلهات ذات
العالقة لو�ضع الآليات التي ت�ضمن
�إجناز �أعمال امل�ستوردين يف املختربات
اخلا�صة؛ وفقاً للمواعيد املحددة يف
نظام املختربات.
ثالثاً  :التن�سيق مع اجلهات ذات

12

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه
()6/9
(1435/3/20هـ)

12

م

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

14

تعديل عدد من مواد
نظام العمل.

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

15

مقرتح تعديل الر�سم
ال�سنوي لرخ�صة القيادة
اخلا�صة وجتديدها ،واملادة
(احلادية والأربعني)
من نظام املرور.

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

16

التقرير ال�سنوي لوزارة
ال�صحة للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار
العالقة لو�ضع �إطار زمني حمدد
لإجناز الف�سوحات اجلمركية وفقاً
للمعايري الدولية ،وت�ضمني تقاريرها
القادمة معلومات تف�صيلية عن ذلك.
املوافقة على م�شروع تعديل بع�ض
مواد نظام العمل ،ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم م 51/والتاريخ
1426/8/23هـ؛ بال�صيغة املرفقة.

رقم القرار
وتاريخه

()9/14
(1435/4/3هـ)

()10/15
(1435/4/4هـ)

املوافقة على م�شروع تعديل الر�سم
ال�سنوي لرخ�صة القيادة اخلا�صة
وجتديدها ،واملادة (احلادية والأربعني)
من نظام املرور ،ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم م 85/والتاريخ
1428/10/26هـ ،وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال  :تعديل الفقرة ( )1من جدول
ر�سوم رخ�ص القيادة ب�أنواعها ،امللحق
بنظام املرور ،فيما يتعلق بر�سم رخ�صة
القيادة اخلا�صة فقط ،بحيث ي�صبح
الر�سم ال�سنوي ( )20ع�شرين ريا ًال،
ور�سم التجديد ال�سنوي ()20
ع�شرين ريا ًال.
ثانياً  :تعديل املادة (احلادية والأربعني)
من ذات النظام؛ لت�صبح بالن�ص الآتي:
« تكون مدة �صالحية رخ�صة القيادة
اخلا�صة ورخ�صة قيادة الدراجات الآلية
من �سنتني �إلى ع�شر �سنوات ،وبقية �أنواع
الرخ�ص خم�س �سنوات».
على وزارة ال�صحة الآتي:
()10/16
�أو ًال � :إ�سناد خطتها الت�شغيلية ال�سنوية (1435/4/4هـ)
على مكونات ا�سرتاتيجية الرعاية
ال�صحية ،و�أ�س�سها ،و�آليات تنفيذها،
وجدولها الزمني ،وت�ضمني م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء ( )KPI›sيف تقاريرها
ال�سنويةالقادمة.
ثانياً :و�ضع خطط ت�شغيلية حمددة ميكن
– من خاللها – قيا�س م�ستوى ال�صحة
العامة ،و�صحة البيئة ،وال�صحة املهنية.
ويتم تن�سيقها مع اجلهات ذات العالقة.
ثالثاً :تكثيف اجلهد الكمي والنوعي يف
برامج وم�شاريع طب الأ�سرة،
والرعاية ال�صحية الأولية ،والقوى
العاملة يف مراكزها ،وتعزيزها مبا
يتنا�سب مع �أهميتها.
رابعاً :الإ�سراع يف تطوير �إمكانيات و�آليات
عمل مكتب �إدارة م�شاريع فاعل؛ يقوم

13

م

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

17

التقرير ال�سنوي لهيئة
التحقيق واالدعاء العام
للعام املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والق�ضائية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

على برنامج �إدارة �أداء يعمل بنظام بطاقة
الأداء املتوازن ،وي�ستخدم �أحدث النظم
التقنية يف ر�صد ومعاجلة اخللل يف
خمتلف �أن�شطة الوزارة.
خام�ساً :و�ضع �آلية وا�ضحة ال�ستقطاب
وت�أهيل ومتكني الكفاءات الإدارية
من اجلن�سني.
�ساد�ساً :و�ضع ا�سرتاتيجية لرعاية
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املراكز
التخ�ص�صية يف الوزارة ،و�إ�شراك
القطاعات الأخرى ذات العالقة يف
و�ضعها؛ لتكون حمققة ل�شمول وتكامل
اخلدمات ،وفعاليتها.
�سابعاً� :ضبط الأداء يف القطاع ال�صحي
اخلا�ص واخلريي ،واعتمادهما �شريكني
يف تقدمي اخلدمة؛ تفعي ً
ال لل�سيا�سة
ال�صحيةاملعتمدةب�ش�أنهما.
ثامناً :التو�سع يف �شراء اخلدمات ال�صحية
والعالج للمواطنني ،وت�سهيل �إجراءات
ذلك �إلى حني االنتهاء من امل�شاريع
التو�سعية يف املرافق.
تا�سعاً:تـ�أهيلكــوادرطبـ ـي ــةوفـ ـن ـي ــة
وت ـ�أهــيل ـي ــة متــخ�صــ�صــة يف مـ ـج ــال
امل�سـ ـن ـي ــن ()Geriatric medicine؛
وذلك لإن�شاء عيادات تخ�ص�صية مرجعية
يف م�ست�شفياتها لكبار ال�سن ،وتدريب
الأطباء يف املراكز ال�صحية على
تق�صي ومعاجلة امل�شكالت ال�صحية
ال�شائعة بني كبار ال�سن.
على هيئة التحقيق واالدعاء العام
()11/17
الآتي:
(1435/4/10هـ)
�أو ًال  :و�ضع معايري لقيا�س الأداء.
ثانياً � :إنـ�شاء معهد عال للتحقيق
واالدعاء العام.
ثالثاً  :درا�سة �إن�شاء مركز وطني
لدرا�سات العدالة اجلنائية ومكافحة
اجلرمية.
رابعاً  :حتريك الدعوى اجلزائية
العامة �أمام املحكمة املخت�صة �ضد
من يقومون بالقدح والذم والقذف
العلني عرب و�سائل الإعالم؛ املكتوبة،
�أو امل�سموعة� ،أو املرئية ،وعرب ال�شبكة
العنكبوتية (االنرتنت)� ،أو و�سائل
التوا�صل االجتماعي بجميع �أنواعها،
م�ستهدفني م�ؤ�س�سات الدولة ،ورموزها
الدينية والوطنية ،وم�س�ؤوليها،
وموظفيها ،والتن�سيق مع اجلهات

14

م

املو�ضوع

18

التقرير ال�سنوي مل�ست�شفى
امللك خالد التخ�ص�صي
للعيون للعام املايل
1434/1433هـ.

19

م�شروع الالئحة الأ�سا�سية
للبيوت االجتماعية

20

التقرير ال�سنوي للهيئة
ال�سعودية للحياة الفطرية
للعام املايل 1433/1432هـ.

اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

الأمنية لتحديد هوية املجهولني منهم
�أو امل�سترتين.
خام�ساً  :و�ضع قواعد يتم اال�ستـناد
�إليها يف �إ�سناد الأعمال للأع�ضاء.
()11/18
على م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي
جلنة ال�ش�ؤون
(1435/4/10هـ)
للعيون ما ي�أتي:
ال�صحية والبيئة
�أو ًال � :أ – ت�ضمني م�ؤ�شرات قيا�س
الأداء الإداري والإكلينيكي وفقاً للخطة
اال�سرتاتيجية للم�ست�شفى ،ومقارنتها
بامل�ؤ�شرات العاملية؛ يف التقارير ال�سنوية
القادمة.
ب -تو�ضيح مدى التطور يف حت�سني
خدمات املواعيد ،وتقليل قوائم
االنتظار ،وخطة منع ت�ضخمها –
بالتف�صيل  -يف التقرير ال�سنوي القادم.
ثانياً  :العمل على تطوير برامج
تدريبية تخ�ص�صية لكادر التمري�ض
والتخ�ص�صات الفنية الأخرى؛
بالتن�سيق مع الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية.
ثالثاً  :متابعة بنود االتفاقية مع جامعة
جون هوبكنز ،وتقييم خمرجاتها
واملكت�سبات املتحققة منها ،وت�ضمني
ذلك يف التقارير ال�سنوية القادمة.
رابعاً  :دعم توجهات ال�سعودة ،وتطوير
الكوادر الوطنية امل�ؤهلة وحتفيزها.
املوافقة على تعديل م�شروع الالئحة
جلنة ال�ش�ؤون
()12/19
الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية،
االجتماعية
(1435/4/11هـ)
التي �سبق �أن وافق عليها جمل�س
والأ�سرة وال�شباب
ال�شورى بقراره ذي الرقم 76/97
والتاريخ 1433/2/15هـ؛ لت�صبح
بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال  :على الهيئة ال�سعودية للحياة
()12/20
جلنة ال�ش�ؤون
الفطرية ما ي�أتي:
(1435/4/11هـ)
ال�صحية والبيئة
 -1العمل على فتح مكاتب فرعية
للهيئة يف املناطق ،وتوفري االعتمادات
الالزمة لذلك.
 -2ابتعاث املزيد من املتخ�ص�صني يف
جمال عمل الهيئة للدرا�سة يف اخلارج،
وتوفري الدعم الالزم لذلك.
� -3إيجاد احلوافز الالزمة ال�ستقطاب
الطيارين ،واحلر�ص على عدم
ت�سربهم؛ وذلك ل�سد النق�ص يف كوادر
املراقبة اجلوية.
� -4إعطاء املحميات البحرية والنباتية
مزيداً من االهتمام ،وتنميتها ،والعمل

15

م

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

21

قانون (نظام) العالمات
التجارية لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج
العربية

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

22

التقرير ال�سنوي لهيئة
الهالل الأحمر ال�سعودي
للعام املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

على دعم متطلباتها.
 -5الإ�سراع يف تهيئة املرافق الالزمة
وت�شغيلها؛ لت�شجيع ال�سياحة الداخلية
داخل املحميات؛ بالتن�سيق مع الهيئة
العامة لل�سياحة والآثار.
 -6الإ�سراع يف �إن�شاء �شرطة بيئية
حتت �إ�شرافها ،وتوفري االعتمادات
الالزمة لذلك.
ثانياً  :اعتماد الدعم الالزم لتنفيذ
م�شاريع البحوث املعتمدة من قبل
الهيئة ،والتو�سع يف البحوث.
املوافقة على قانون (نظام) العالمات
()13/21
التجارية لدول جمل�س التعاون لدول (1435/4/17هـ)
اخلليج العربية ،املعتمد بقرار املجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية يف دورته (الثالثة والثالثني)،
التي عقدت يف مملكة البحرين يومي
1434/2/12-11هـ ،بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال  :على هيئة الهالل الأحمر
()13/22
ال�سعودي ما ي�أتي:
(1435/4/17هـ)
 -1التو�سع يف �إن�شاء مراكز جديدة،
وتطوير املراكز وغرف العمليات
احلالية؛ و�صو ًال للم�ستويات املالئمة
للخدمة ،وتنفيذ املباين الالزمة للهيئة
من خالل خطة زمنية حمددة.
 -2تخ�صي�ص مواقع منا�سبة ملراكز
الإ�سعاف ،وتطبيق النقل الإ�سعايف
باملركبات ال�صغرية يف طرق امل�شاة يف
امل�شاعر املقد�سة.
 -3معاملة الوظائف الفنية امل�شمولة
يف الكادر ال�صحي ح�سب كادر الوظائف
للم�ؤ�س�سات العامة؛ عم ً
ال بالفقرة
(اخلام�سة) من قرار جمل�س الوزراء
ذي الرقم  315والتاريخ 1430/9/17هـ،
القا�ضي بتطبيق القواعد املطبقة على
موظفي امل�ؤ�س�سات العامة على الهيئة؛
وفقاً لأحكام الأمر ال�سامي ذي الرقم
/5464م ب والتاريخ 1426/4/20هـ.
 -4تكثيف التوعية  -با�ستخدام و�سائل
الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة -
ب�أهمية �سرعة �إخالء الطرق ل�سيارات
الإ�سعاف ،والتن�سيق مع �إدارات املرور
مبا يكفل ذلك.
 -5العمل على �إحالل طائرات الإ�سعاف
اجلوي امل�ست�أجرة بطائرات للهيئة،
وت�أمني الدعم لتحقيق العدد امل�أمول

16

م

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

23

م�شروع االتفاقية
املوحدة ال�ستثمار ر�ؤو�س
الأموال العربية يف
الدول العربية (املعدلة)
ال�صادر عن الدورة العادية
الثالثة للقمة العربية
التنموية االقت�صادية
واالجتماعية ،التي عقدت
مبدينة الريا�ض يومي
1434/3/10–9هـ.
م�شروع تنظيم زواج
ال�سعوديني بغريهم

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

24
25

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

ح�سب اخلطة الع�شرية 2022م.
ثانياً  :متكني الهيئة من اال�ستفادة
من الرتددات الرقمية (،)digital
وت�سهيل الإجراءات املطلوبة للتغلب
على املعوقات يف هذا ال�صدد من قبل
اجلهات ذات العالقة.
()14/23
املوافقة على م�شروع االتفاقية املوحدة
ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال العربية يف (1435/4/18هـ)
الدول العربية (املعدلة) ،ال�صادر عن
الدورة العادية الثالثة للقمة العربية
التنموية االقت�صادية واالجتماعية،
التي عقدت مبدينة الريا�ض يومي
1434/3/10–9هـ ،بال�صيغة املرفقة.

()14/24
املوافقة على تعديل م�شروع تنظيم
جلنة خا�صة
زواج ال�سعوديني بغريهم ،الذي �سبق �أن (1435/4/18هـ)
وافق عليه جمل�س ال�شورى بقراره ذي
الرقم ( )45/47والتاريخ 1432/7/25هـ؛
لي�صبح بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال � :إعطاء اال�ستقاللية للهيئة
()14/25
جلنة ال�ش�ؤون
التقرير ال�سنوي لوزارة
التعليم العايل واجلامعات التعليمية والبحث الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي (1435/4/18هـ)
عن وزارة التعليم العايل؛ لتمكينها من
العلمي
للعام املايل 1434/1433هـ.
ممار�سة عملها النوعي بحيادية تامة،
وذلك من خالل �ســرعـة �إقــرار نظام
الهيئة الذي �سبق �أن وافق عليه جمل�س
ال�شورى بالقرار ذي الرقم 36/54
والتاريخ 1430/7/6هـ.
ثانياً :على الوزارة الآتي :
 -1الإ�سراع يف ا�ستكمال م�شروعات
امل�ست�شفيات اجلامعية؛ لتوفري البيئة
التعليمية والتطبيقية املكتملة لتدري�س
الطب ,والتخ�ص�صات ال�صحية.
 -2و�ضع خطة زمنية ق�صرية املدى،
للتو�سع يف قبول الطالب والطالبات
 وب�أعداد مت�ساوية  -يف تخ�ص�صاتالعلوم ال�صحية والهند�سة؛ بالتن�سيق
مع اجلهات ذات العالقة.
 -3التو�سع يف �إن�شاء جامعات
متخ�ص�صة.
 -4درا�سة افتتاح فروع للملحقيات
الثقافية ال�سعودية يف دول االبتعاث
ذات الكثافة الطالبية ,وذات امل�ساحة
اجلغرافية ال�شا�سعة.
� -5إجــراء درا�ســة تقوميية �شــاملة من
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اللجنة التي
در�سته

26

التقرير ال�سنوي لوزارة
التجارة وال�صناعة للعام
املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

جهة حمايدة ,وت�ضمني النـتـائج يف
التقرير ال�سنوي القادم ،لكل من:
�أ -الكرا�سي العلمية يف اجلامعات.
ب -اجلمعيات العلمية.
� -6شمول خدمة النقل اجلامعي
جلميع الطالبات  ،وذلك تنفيذاً ملا ورد
يف الفقرة (�ساد�ساً) من قرار جمل�س
الوزراء ذي الرقم 305
والتاريخ 1426/12/23هـ ؛ القا�ضية
بنقل طالبات الكليات.
 -7ت�ضمني التقرير ال�سنوي القادم
بيانات تف�صيلية عن الكليات
واجلامعات الأهلية.
ثالثاً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند «
�ساد�ساً « من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  21/42والتاريخ 1431/5/19هـ،
الذي ين�ص على �« :شمول �أع�ضاء هيئة
التدري�س ال�سعوديني املتقاعدين قبل
�صدور قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم
 259والتاريخ 1429/9/1هـ؛
مبكاف�أة نهاية اخلدمة».
رابعاً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
«�سابعاً» من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  32/50والتاريخ 1427/6/15هـ،
وذلك فيما يخ�ص طلبة كليات
العلوم الطبية التطبيقية ،الذي
ين�ص على�« :إعادة مكاف�آت طلبة
االمتياز يف التخ�ص�صات الطبية
�إلى ما كانت عليه».
�أو ًال  :على وزارة التجارة وال�صناعة الآتي)15/26( :
(1435/4/24هـ)
� -1أن ت�ضمن تقاريرها ال�سنوية
القادمة معلومات كاملة ومف�صلة عن
قطاع ال�صناعة ،مبا يف ذلك تقرير عن
الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�صناعية.
 -2تفعيل ما يخ�صها بقرار جمل�س
الوزراء ذي الرقم  125والتاريخ
1429/4/29هـ ،ب�ش�أن الرتتيبات املتعلقة
ب�ضمان توفري ال�سلع واملواد التموينية،
و�ضبط �أ�سعارها يف ال�سوق املحلية.
ثانياً � :أهمية الإ�سراع يف �إ�صدار نظام
الغرف التجارية ،ال�صادر ب�ش�أنه قرار
جمل�س ال�شورى ذو الرقم 50/64
والتاريخ 1428/11/9هـ.
ثالثاً  :تعامل �إيرادات جزاءات الغ�ش
التجاري على �أنها �إيرادات مبا�شرة
للوزارة ،ي�ستفاد منها لدعم
�إدارة الغ�ش التجاري.
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27

التقرير ال�سنوي للهيئة
العامة لل�سياحة والآثار
للعام املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

28

م�شروع مذكرة تفاهم
يف جمال اخلدمة املدنية
(الوظيفة العمومية)
بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية
وحكومة اململكة املغربية

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

29

التقرير ال�سنوي لديوان
املظامل للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والق�ضائية

30

التقرير ال�سنوي للهيئة
ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة للعام
املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

31

التقرير ال�سنوي للهيئة
العامة للغذاء والدواء
للعام املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار
�أو ًال  :على الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار ت�ضمني تقريرها ال�سنوي
القادم م�ؤ�شرات اقت�صادية �سنوية عن
قطاع ال�سياحة.
ثانياً  :اعتماد املخ�ص�صات املالية
للربامج وامل�شروعات اجلديدة للهيئة،
املدرجة يف خطة التنمية التا�سعة.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
يف جمال اخلدمة املدنية (الوظيفة
العمومية) بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة اململكة املغربية،
املوقع عليها يف مدينة الرباط بتاريخ
 24ذي احلجة 1434هـ  ،املوافق 29
�أكتوبر2013م ،بال�صيغة املرفقة.
على ديوان املظامل الآتي:
�أو ًال  :التو�سع يف افتـتاح املحاكم الإدارية
يف املحافظات ح�سب االحتياج.
ثانياً � :أن ي�ضمن تقاريره ال�سنوية
القادمة ما مت �إجنازه يف م�شروع امللك
عبداهلل لتطوير مرفق الق�ضاء.
على الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة الآتي:
�أو ًال  :العمل على بناء قدراتها الذاتية
يف �إعداد املوا�صفات القيا�سية.
ثانياً � :سرعة ا�ستكمال هيكلها
التنظيمي؛ لتنفيذ مهامها الرقابية.
ثالثاً  :العمل مع اللجنة الوطنية لكود
البناء ال�سعودي؛ جلعل املوا�صفات
واملقايي�س ال�سعودية مرجعاً جلميع
ا�شرتاطات ومتطلبات الكود.
�أو ًال  :العمل على �إيجاد البنية التحتية
التي حتتاجها الهيئة العامة للغذاء
والدواء ،وتوفري القوى الب�شرية
امل�ؤهلة ،وا�ستكمال اجلاهزية الفنية،
وو�ضع جدول زمني ال�ستالم املهام
املناطة بها يف �ضوء ذلك.
ثانياً  :على الهيئة العامة للغذاء
والدواء الآتي:
� -1إيراد معلومات تـف�صيلية عن
الو�ضع املايل ،والقوى الب�شرية،
والوظائف التخ�ص�صية التي
حتتاجها الهيئة ،وخطة توفريها؛
يف التقارير القادمة.
 -2الت�أكد من م�صداقية الإعالنات عن
امل�ستح�ضرات واملنتجات التي تدخل
�ضمن اخت�صا�ص الهيئة ومتابعتها،

رقم القرار
وتاريخه

()16/27
(1435/4/25هـ)

()17/28
(1435/5/2هـ)

()17/29
(1435/6/1هـ)

()18/30
(1435/5/3هـ)

()18/31
(1435/5/9هـ)
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32

التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية العقارية للعام
املايل 1434/1433هـ.

33

التقرير ال�سنوي للهيئة
الوطنية ملكافحة الف�ساد
للعام املايل 1434/1433هـ.

اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

و�إلزام اجلهات ذات العالقة مبقت�ضيات
املادة (ال�ساد�سة والثالثني) من نظام
املن�ش�آت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
والئحته التنفيذية ،ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم م 31/والتاريخ
1425/6/1هـ.
 -3التن�سيق مع اجلهات املعنية لت�شديد
الرقابة على �أداء مراكز التجميل ،وما
ت�سوقه وت�ستخدمه من مواد للتـزيـني.
 -4القيام بدرا�سة �شاملة تف�صيلية
عن �أ�سباب وجود ظاهرة زيادة تركيز
الربومات يف م�صانع املياه املعب�أة
باململكة ،وبالأخ�ص يف منطقة مكة
املكرمة ،وو�ضع خطة تف�صيلية
لإ�سرتاتيجية الهيئة للق�ضاء على هذه
الظاهرة ،وفر�ض ا�ستخدام الطرق
البديلة على م�صانع تعبئة املياه باململكة
()18/32
على �صندوق التنمية العقارية الآتي:
جلنة ال�ش�ؤون
�أو ًال  :التن�سيق مع وزارة الإ�سكان لإيجاد (1435/5/9هـ)
املالية
حلول �سريعة للمواطنني املوافق لهم
على قرو�ض ولي�س لديهم �أرا�ض.
ثانياً  :العودة �إلى تطبيق برنامج
القرو�ض اال�ستثمارية ,ودعمه مالياً.
ثالثاً � :صرف كامل القر�ض ال�سكني
للراغبني يف �شراء ال�شقق ال�سكنية ،التي
ال تقل م�ساحتها عن (175م )2مائة
وخم�سة و�سبعني مرتاً مربعاً.
رابعاً  :التن�سيق مع وزارة الإ�سكان
لو�ضع �آلية ل�سرعة �إقرا�ض م�ستحقي
ال�سكن وفق �آلية اال�ستحقاق ,من املبلغ
املخ�ص�ص لإن�شاء ( )500خم�سمائة �ألف
وحدة �سكنية.
خام�ساً  :الت�أكيد على البنوك التجارية
املتعاونة معه بااللتزام ب�شفافية �شروط
الإقرا�ض العقاري للمواطنني.
()18/33
�أو ًال  :الإ�سراع يف ا�ستكمال الإجراءات
جلنة حقوق
الإن�سان والعرائ�ض النظامية املتعلقة ب�إ�صدار ما يلي1435/5/10( :هـ)
 -1نظام حماية املال العام.
 -2قواعد حماية النزاهة  ,ومنح
املكاف�آت للمبلغني عن حاالت الف�ساد.
� -3آلية �صرف املكاف�آت للمبلغني عن
حاالت الف�ساد.
 -4قواعد �إقرار الذمة املالية لبع�ض
فئات العاملني يف الدولة.
 -5الالئحة التنفيذية للإبالغ عن
حاالت الف�ساد.
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در�سته

34

�إعادة م�شروع نظام الغذاء
عم ً
ال باملادة ( )17من
نظام جمل�س ال�شورى

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

ثانياً  :على الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد الآتي:
 -1ت�ضمني التقارير ال�سنوية القادمة
تقييماً لو�ضع الف�ساد يف اململكة،
كما جاء يف املادة ( الرابعة ع�شرة )
من تنظيم الهيئة.
 -2التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ؛
لت�صميم برامج تدريـبية موجهة جلميع
موظفي الدولة ،ومرتبطة بالتعيني
للموظفني اجلدد  ,وذلك يف جمال
تعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد.
 -3العمل على ا�ستحداث �أق�سام ن�سائية
يف مقر الهيئة وفروعها باململكة.
 -4التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
من �أجل ت�سريع �إجراءات اال�ستدالل
والتحقيق واملحاكمة ,اخلا�صة
بق�ضايا الف�ساد.
 -5مراجعة الأنظمة ذات العالقة
بحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد،
واقرتاح تعديلها؛ لت�ضمينها عقوبة
الت�شهري مبن تثبت �إدانتهم بارتكاب
جرائم تـتعلق بالف�ساد ،وذلك كعقوبة
تبعية ،انفاذاً للأمر ال�سامي ذي الرقم
 42626والتاريخ 1434/11/22هـ.
 -6و�ضع قواعد للإف�صاح والن�شر
للق�ضايا التي تبا�شرها الهيئة  ,ونتائج
ما تو�صلت �إليه على نحو يعزز من
مبادئ ال�شفافية ,واملوثوقية ,والعدالة.
�أو ًال  :املوافقة على تعديل املواد
()18/34
(الأولى ،والثانية ،وال�سابعة ،والثالثة (1435/5/10هـ)
ع�شرة ،وال�ساد�سة ع�شرة ،والثامنة
ع�شرة ،واخلام�سة والع�شرين ،والثالثة
والثالثني ،وال�ساد�سة والثالثني،
واحلادية والأربعني) من م�شروع
نظام الغذاء ،الذي �سبق �أن وافق عليه
جمل�س ال�شورى بقراره ذي الرقم
 25/49والتاريخ 1433/6/2هـ؛ لت�صبح
بال�صيغة املرفقة.
ثانياً :ا�ستمرار وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية يف ممار�سة اخت�صا�صاتها
املتعلقة بالغذاء �إلى حني نقلها �إلى
الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ وفقاً
للرتتيبات املن�صو�ص عليها يف املح�ضر
املعد يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
ذي الرقم  244والتاريخ 1434/5/5هـ.
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ان�ضمام اململكة �إلى
اتفاقية النقل الدويل
للمواد الغذائية ال�سريعة
التلف واملعدات اخلا�صة
امل�ستخدمة يف ذلك النقل
التقرير ال�سنوي
لل�صندوق للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

املوافقة على ان�ضمام اململكة �إلى اتفاقية ()19/35
النقل الدويل للمواد الغذائية ال�سريعة (1435/5/16هـ)
التلف واملعدات اخلا�صة امل�ستخدمة يف
ذلك النقل ،بال�صيغة املرفقة

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

�أو ًال :على �صندوق تنمية املوارد
الب�شرية الآتي:
 -1زيادة االهتمام باملن�ش�آت ال�صغرية
ودعمها؛ لتوفري بيئة عمل منا�سبة
وجاذبة للكفايات الوطنية ،وتعزيز
ا�ستقرارها الوظيفي.
 -2التعاون والتن�سيق مع اجلامعات
ومراكز البحوث املتخ�ص�صة يف البحث
العلمي؛ يف جمال املوارد الب�شرية،
وتوطني الوظائف.
 -3ت�ضمني التقارير ال�سنوية
القادمة لل�صندوق م�ؤ�شرات قيا�س
الأداء (.)KPIs
 -4التو�سع يف افتتاح الأق�سام الن�سائية
لت�شمل جميع مناطق اململكة؛ لت�سهيل
التدريب والتوظيف للمر�أة.
 -5و�ضع برنامج  -با�ستخدام تقنيات
املعلومات واالت�صاالت -يتيح العمل عن
بعد ،خا�صة يف املناطق النائية وغري
اجلاذبة لطالبي العمل.
ثانياً :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(ثالثاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم ( )66/97والتاريخ 1429/1/18هـ،
ب�ش�أن التقريرين ال�سنويني لل�صندوق
للعامني املاليني (1426/1425هـ-
1427/1426هـ) ،ون�صه »:تكثيف
الربامج الإعالمية املوجهة للمن�ش�آت
اخلا�صة ولطالبي العمل؛ للتعريف
بدور ال�صندوق و�إجراءات
اال�ستفادة من خدماته».

()19/36
(1435/5/16هـ)

37

تعديل املادة (التا�سعة)
من الئحة املدار�س
الأجنبية.

جلنة ال�ش�ؤون
التعليمية والبحث
العلمي

عدم املوافقة على تعديل املادة
(التا�سعة) من الئحة املدار�س
الأجنبية ،ال�صادرة بقرار جمل�س
الوزراء ذي الرقم  26والتاريخ
1418/2/4هـ.

()22/37
(1435/5/17هـ)

36

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

22

م
38

39

40

41

42

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

()22/38
جلنة الإ�سكان على الهيئة امللكية للجبيل وينبع الآتي:
التقرير ال�سنوي لهيئة
(1435/5/17هـ)
�أو ًال  :ت�أ�سي�س �شركة ا�ستثمارية
امللكية للجبيل وينبع للعام واملياه واخلدمات
مملوكة للهيئة؛ لتحقيق التوظيف
العامة
املايل 1434/1433هـ.
الأمثل ملواردها.
ثانياً  :العمل على �إقامة م�شاريع
لتدوير النفايات يف املدن ال�صناعية
التي ت�شرف عليها.
( /22/39د)
�أو ًال  :تكوين جلنة خا�صة لدرا�سة
جلنة ال�ش�ؤون
(تكوين جلنة خا�صة)
ب�ش�أن مقرتح ع�ضوي
ال�صحية والبيئة «م�شروع نظام احلماية من الإ�شعاعات (1435/5/17هـ)
املجل�س الدكتور/
غري امل�ؤينة»
حامد ال�شراري واللواء
ثانياً  :تقوم اللجنة بدرا�سة امل�شروع
مهند�س /نا�صر العتيبي
امل�شار �إليه ،وتقدمي تو�صياتها للمجل�س
ب�ش�أن م�شروع نظام
خالل �شهر من تاريخ تبليغ هذا
احلماية من الإ�شعاعات
القرار ،ولها �أن ت�ستعني مبن تراه �أثـناء
غري امل�ؤينة ،واملقدم
الدرا�سة.
مبوجب املادة «الثالثة
ثالثاً :يـبلغ هذا القرار ملن يلزم لإنفاذه.
والع�شرين» من نظام
جمل�س ال�شورى
املوافقة على م�شروع مذكرة تعاون
()23/40
جلنة ال�ش�ؤون
م�شروع مذكرة تعاون
يف جمال �سالمة وجودة املنتجات
(1435/5/23هـ)
يف جمال �سالمة وجودة ال�صحية والبيئة
املنتجات احليوانية
احليوانية وذات الأ�صل احليواين
وذات الأ�صل احليواين
واملنتجات البحرية والأعالف احليوانية
واملنتجات البحرية
والأدوية البيطرية بني حكومة
احليوانية
والأعالف
اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
والأدوية البيطرية بني
اململكة املغربية ،املوقع عليها يف مدينة
حكومة اململكة العربية
الريا�ض بتاريخ 1434/11/9هـ  ،املوافق
ال�سعودية وحكومة
اململكة املغربية
2013/9/15م ،بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع اتفاق تعاون يف
()24/41
جلنة ال�ش�ؤون
م�شروع اتفاق تعاون
جمال نقل املحكوم عليهم بعقوبات (1435/5/24هـ)
الأمنية
يف جمال نقل املحكوم
عليهم بعقوبات �سالبة
�سالبة للحرية بني حكومة اململكة
للحرية بني حكومة
العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية
اململكة العربية ال�سعودية
اليمنية ،املوقع عليه يف مدينة
وحكومة اجلمهورية
جدة بتاريخ 1434/11/11هـ املوافق
اليمنية
2013/9/17م ،بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال :على وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
()24/42
جلنة ال�ش�ؤون
التقرير ال�سنوي لوزارة
الآتي:
(1435/5/24هـ)
االجتماعية
ال�ش�ؤون االجتماعية للعام
والأ�سرة وال�شباب  -1تكري�س جهودها للقيام مبا يدخل
املايل 1434/1433هـ.
حتت دائرة اخت�صا�صها من مهام
ب�شكل مبا�شر ,وال�سعي اجلاد يف اتخاذ
اخلطوات الالزمة يف التخل�ص من
بع�ض املهام وامل�س�ؤوليات التي هي من
عمل غريها من اجلهات احلكومية,
كالت�سول ،وهروب اخلادمات.
 -2العمل مع اجلهات امل�س�ؤولة الأخرى

23

م

املو�ضوع

اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار
يف احلكومة على ت�شجيع قيام اجلمعيات
اخلريية ،وت�سهيل �إجراءات �إن�شائها؛
لت�سهم من خالل براجمها و�أن�شطتها
يف خدمة الوطن واملواطن يف جميع
مناطق اململكة.
 -3و�ضع ال�ضوابط والإجراءات
ال�صارمة حلماية املقيمني يف دور
الرعاية املختلفة من العنف,
و�سوء املعاملة.
 -4التو�سع يف الربامج املتخ�ص�صة يف
التنمية الأ�سرية وتنمية املر�أة وال�شباب
والطفولة ك ًّما وكي ًفا ،وزيادة املخ�ص�ص
املايل لها؛ لتحقق الأهداف
املطلوبة منها.
 -5االهتمام باملر�أة املعيلة لأ�سرتها,
وذلك بزيادة خم�ص�صها من ال�ضمان
االجتماعي ,وم�ساندتها فيما يحقق
ا�ستقرارها االجتماعي والأ�سري.
 -6تقييم �أداء الدور الإيوائية التابعة
لها من جهات حمايدة؛ للت�أكد من
جودة اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين.
 -7ت�ضمني تقاريرها القادمة نتائج
م�ؤ�شرات قيا�س �أداء �إ�سرتاتيجية
وت�شغيلية وخدمية ,وربطها
ب�إ�سرتاتيجية الإمناء االجتماعي,
و�أهداف التنمية العامة.
 -8الرتكيز يف حمالتها التوعوية على
الو�سائل والآليات التي متكنها من
الو�صول �إلى الفئات امل�ستحقة
للخدمات التي تقدمها.
ثانياً :حتديد خط الفقر يف اململكة
العربية ال�سعودية.
ثالثاً :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(ثامناً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  26/41والتاريخ 1427/5/30هـ,
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للوزارة للعام
املايل 1425/1424هـ ,ون�صه« :الإ�سراع
يف تنفيذ امل�شروع الوطني للتعامل مع
التوحد ،وتفعيل قرار جمل�س الوزراء
ذي الرقم  227والتاريخ 1423/9/13ه».
رابعاً :تزويد املجل�س بالتقرير ال�سنوي
لل�صندوق اخلريي االجتماعي؛ �أ�سوة
بال�صناديق التنموية الأخرى،
وذلك ح�سبما ن�صت عليه املادة ()29
من نظام جمل�س الوزراء.

رقم القرار
وتاريخه
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ن�ص القرار

رقم القرار
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على وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات
()24/43
جلنة النقل
التقرير ال�سنوي لوزارة
(1435/5/24هـ)
واالت�صاالت
االت�صاالت وتقنية
الآتي:
املعلومات للعام املايل
وتقنية املعلومات �أو ًال  :التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة؛
1434/1433هـ.
لدعم م�شروع النطاق العري�ض ،لتغطية
جميع مناطق اململكة.
ثانياً  :تخ�صي�ص وظائف ن�سائية يف
(ي�سـر) للتعامالت
براجمها ،كربنامج ّ
الإلكرتونية احلكومية؛ �إنفاذاً
للتوجيهات ال�سامية يف هذا اخل�صو�ص.
ثالثاً  :اعتماد ال�صناعة الوطنية
وت�شجيعها يف جمال �أجهزة الت�شفري،
والربجميات ،ووحدات التخزين
امل�ستخدمة يف عمليات الت�صديق الرقمي.
على امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
()24/44
جلنة الإ�سكان
التقرير ال�سنوي
املاحلة الآتي:
(1435/5/24هـ)
للم�ؤ�س�سة العامة لتحلية واملياه واخلدمات
�أو ًال  :تطبيق الهند�سة القيمية على
العامة
املياه املاحلة للعام املايل
م�شروعات الت�شغيل وال�صيانة؛ لرفع
1434/1433هــ.
كفاءتها ،وتقليل ال�صرف املايل،
وتر�شيد اال�ستهالك ،مع �إنتاجية
املياه ب�أقل وقود.
ثانياً  :التو�سع يف جماالت التعاون مع
مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية
واملتجددة ،ومدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية؛ لإن�شاء �صناعة
�سعودية متكاملة يف جمال حتلية املياه.
ثالثاً  :اال�ستفادة من الوظائف
ال�شاغرة لديها على نظام العمل؛ ل�سد
العجز الذي ت�شكو منه يف كوادر الأمن
وال�سالمة ،والإطفاء.
�أو ًال  :درا�سة �آثار تـزايد �إمدادات النفط
()25/45
جلنة ال�ش�ؤون
التقرير ال�سنوي لوزارة
ال�صخري حملياً وخارجياً ،ومدى (1435/5/30هـ)
االقت�صادية
البرتول والرثوة املعدنية
والطاقة
للعام املايل 1434/1433هـ.
ت�أثري ذلك على امل�ستقبل
البرتويل للمملكة.
ثانياً � :أهمية الإ�سراع يف �إي�صال
�شبكة الغاز للمنازل يف املدن الرئي�سة
يف اململكة.
ثالثاً  :على وزارة البرتول والرثوة
املعدنية �إلزام �شركات النفط والتعدين
بتطبيق ا�شرتاطات �أكرث �صرامة؛
حلماية البيئة ،واحلد من التلوث.
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املو�ضوع
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اللجنة التي
در�سته

التقرير ال�سنوي لوزارة
اخلارجية للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

47

طلب املوافقة على
النظام املوحد ب�ش�أن املواد
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية
(املعدل)،

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال  :الت�أكيد على ما ورد يف قرارات
جمل�س ال�شورى ذي الرقم 50/47
والتاريخ 1423/11/3هـ ،وذي الرقم 4/8
والتاريخ 1425/3/14هـ ،وذي الرقم
 51/74والتاريخ 1427/10/29هـ ،وذي
الـرقـم  2/2والتاريخ 1429/3/9هـ؛
ب�ش�أن تطوير النظام الوظيفي
الــدبلـوما�سي والقن�صلي لي�شمل
مميزات مثل الت�أمني الطبي ،والر�سوم
الدرا�سية ،والت�أمينات االجتماعية؛
لتخفيف الأعباء املالية عن كاهل
الدبلوما�سيني ،واملتعاقدين ال�سعوديني
العاملني يف اخلارج.
ثانياً  :م�ساواة من�سوبي الوزارة
العاملني يف اخلارج بالع�سكريني يف
جميع القطاعات الع�سكرية؛ من حيث
املزايا التي متنح لهم وفقاً للأمر
امللكي الكرمي ذي الرقم (�أ)111/
والتاريخ 1424/5/5هـ.
ثالثاً  :تطوير العالقات مع الدول
الأفريقية وتوثيقها؛ من خالل
امل�شروعات امل�شرتكة ،وتكثيف
زيارات امل�س�ؤولني يف قطاعات الدولة
املختلفة لهذه الدول.
رابعاً  :على وزارة اخلارجية ما ي�أتي:
 -1التن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة حلل م�شاكل الدار�سني
ال�سعوديني يف اخلارج.
 -2اال�ستفادة من اخلربات الرتاكمية
للدبلوما�سيني ال�سعوديني املتقاعدين.
 -3اتخاذ جميع الإجراءات لتفعيل
توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني
ل�سمو وزير اخلارجية ،القا�ضية برعاية
املواطنني ال�سعوديني يف اخلارج ،وبذل
املزيد من اجلهود يف ت�سهيل �أمورهم،
وت�ضمني �آلية التفعيل ونتائجه يف
تقرير الوزارة القادم.
املوافقة على النظام املوحد ب�ش�أن املواد
()27/47
امل�ستنفدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س (1435/6/7هـ)
التعاون لدول اخلليج العربية (املعدل)
 ،الذي اعتمده املجل�س الأعلى ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته
(الثالثة والثالثني) ،التي عقدت يف
(ال�صخري) يف مملكة البحرين خالل
املدة من � / 12 – 11صفر1434 /هـ،
(  / 25-24دي�سمرب 2012 /م) ،
وذلك بال�صيغة املرفقة.
()26/46
(1435/6/1هـ)
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التقرير ال�سنوي لوزارة
الثقافة والإعالم للعام
املايل 1434/1433هــ.

49

التقرير ال�سنوي لوزارة
الرتبية والتعليم للعام
املايل 1434/1433هـ.

اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

على وزارة الثقافة والإعالم الآتي:
جلنة ال�ش�ؤون
�أو ًال  :العمل مع اجلهات امل�س�ؤولة ذات
الثقافية
والإعالمية
العالقة ملعاجلة املعوقات التي �أدت �إلى
ق�صور �أداء الإعالم اخلارجي ،وت�سهيل
�أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور.
ثانياً  :و�ضع خطة لدعم ن�شر املحتوى
الرقمي لأدب وثقافة الطفل وال�شباب
باللغة العربية ب�شكل تفاعلي ،وذلك
بالتن�سيق مع مبادرة امللك عبداهلل
للمحتوى العربي.
ثالثاً  :دعم املواد الإعالمية اخلا�صة
بذوي االحتياجات اخلا�صة وتعزيزها،
و�إفراد م�ساحات كافية لها يف خمتلف
و�سائل الإعالم.
على وزارة الرتبية والتعليم الآتي:
()29/49
جلنة ال�ش�ؤون
التعليمية والبحث �أو ًال  :ت�ضمني تقارير الوزارة معلومات (1435/6/14هـ)
تف�صيلية عما حتقق فيما ي�أتي:
العلمي
 -1م�شروع امللك عبداهلل لتطوير
التعليم العام (تطوير).
 -2برامج الوزارة التطويرية الأخرى،
وم�شروعاتها.
على �أن يتم حتليل النتائج املتحققة
يف �ضوء امل�ستهدف وتف�سريها ،و�إدراج
مقارنات تو�ضح تطور م�ستوى الأداء
بالن�سبة للأعوام ال�سابقة؛ وفقاً
مل�ؤ�شرات الأداء العاملية.
ثانياً � :إعادة العمل ب�ضوابط الإقامة
عند تعيني املعلمات؛ للحد من التنقل
اليومي ملقر العمل ،وما يرتتب عليه
من خماطر.
ثالثاً  :التن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة ملعاجلة و�ضع املعلمني واملعلمات
احلا�صلني على درجة الدكتوراه
وظيفياً.
رابعاً  :درا�سة �إ�ضافة برامج للياقة
البدنية وال�صحية للبنات؛ مبا يتفق
مع �ضوابط ال�شريعة ومع طبيعتهن،
والتن�سيق مع وزارة التعليم العايل
لو�ضع برامج الت�أهيل املنا�سب
للمعلمات.
خام�ساً � :إجراء درا�سة تقوميية ملا ي�أتي:
 -1جتربة �إ�سناد تدري�س طالب
ال�صفوف الأولية البنني للمعلمات يف
التعليم الأهلي ،وتزويد املجل�س بنتائج
الدرا�سة وذلك خالل عام.
 -2قرار ال�سماح للمدار�س الأهلية
()28/48
(1435/6/8هـ)
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50

م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال البنية
التحتية للمفاتيح العامة
بني وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات (املركز
الوطني للت�صديق
الرقمي) يف اململكة
العربية ال�سعودية وهيئة
تنمية �صناعة تكنولوجيا
املعلومات يف جمهورية
م�صر العربية
م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبـية
لتجنب االزدواج ال�ضريبي
وملنع التهرب ال�ضريبي
يف �ش�أن ال�ضرائب على
الدخل وعلى ر�أ�س املال

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات
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�إعادة م�شروع نظام
املناطق املحمية للحياة
الفطرية عم ً
ال باملادة
ال�سابعة ع�شرة

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة
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التقرير ال�سنوي للرئا�سة
العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي
للعام املايل 1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والق�ضائية

51

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

ن�ص القرار
بتطبيق الربامج التعليمية الدولية،
ومدى ت�أثري ذلك على م�ستوى الطالب
يف مقررات اللغة العربية ،والدينية،
والوطنية.
 -3واقع فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف مدار�س التعليم العام باململكة؛
من حيث حجمها ،وخ�صائ�صها،
واحتياجاتها ،واخلدمات التعليمية
والرتبوية املقدمة لهم ،واملقرتحات
حيال ذلك.
�ساد�ساً  :و�ضع برنامج متد ّرج العتماد
وجبة تغذية �صحية يف مدار�س التعليم
العام.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال البنية التحتية
للمفاتيح العامة بني وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات (املركز الوطني
للت�صديق الرقمي) يف اململكة العربية
ال�سعودية وهيئة تنمية �صناعة
تكنولوجيا املعلومات يف جمهورية
م�صر العربية ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1434/11/2هـ ،املوافق
2013/9/8م ،بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبـية لتجنب االزدواج
ال�ضريبي وملنع التهرب ال�ضريبي
يف �ش�أن ال�ضرائب على الدخل وعلى
ر�أ�س املال ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1435/2/16هـ ،املوافق
2013/12/19م ،بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على تعديل م�شروع
نظام املناطق املحمية للحياة الفطرية،
الذي �سبق �أن وافق عليه
جمل�س ال�شورى بقراره ذي الرقم
 47/104والتاريخ 1433/7/28هـ؛
لي�صبح بال�صيغة املرفقة.
على الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد
احلرام وامل�سجد النبوي ما ي�أتي:
�أو ًال  :الإ�سراع يف �إعادة تكوين
الهيكل التنظيمي لها.

رقم القرار
وتاريخه

()29/50
(1435/6/14هـ)

()30/51
(1435/6/15هـ)

()30/52
(1435/6/15هـ)

()31/53
(1435/6/21هـ)
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تعديل بع�ض مواد
نظام املرور.

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

55

التعديالت املعتمدة من
اجلمعية العامة للمنظمة
البحرية الدولية على
املعاهدة الدولية ل�سالمة
العبوات النمطية 1972م.

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

56

التقرير ال�سنوي لوزارة
العدل للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والق�ضائية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

ثانياً  :اتخاذ كافة الإجراءات التي من
�ش�أنها رفع م�ستوى �أداء العاملني يف
جمال اخلدمات يف امل�سجد
احلرام ،وامل�سجد النبوي.
ثالثاً � :إحداث �إدارة للح�شود؛
ُتعنى باحل�شود يف امل�سجد احلرام،
وامل�سجد النبوي.
املوافقة على م�شروع تعديل بع�ض مواد
()32/54
نظام املرور ،ال�صادر باملر�سوم امللكي (1435/6/22هـ)
ذي الرقم م 85/والتاريخ
1428/10/26هـ؛ على النحو الآتي:
�أو ًال :تعديل املادة (الثامنة وال�ستني)
من النظام؛ لت�صبح بالن�ص الآتي:
«املادة الثامنة وال�ستون:
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد
من�صو�ص عليها يف نظام �آخر ،يعاقب
كل من يرتكب �إحدى املخالفات الواردة
يف جداول املخالفات رقم ( ،)1ورقم
( ،)2ورقم ( ،)3ورقم ( ،)4امللحقة
بهذا النظام؛ مبا ي�أتي:
 -1غرامة مالية ال تقل عن خم�سمائة
ريـال وال تزيد على ت�سعمائة ريـال� ،أو
بحجز املركبة مع الغرامة ،وفقاً جلدول
املخالفات رقم ( )1امللحق بهذا النظام.
 -2غرامة مالية ال تقل عن ثالثمائة
ريـال وال تزيد على خم�سمائة ريـال� ،أو
بحجز املركبة مع الغرامة ،وفقاً جلدول
املخالفات رقم ( )2امللحق بهذا النظام.
 -3غرامة مالية ال تقل عن مائة
وخم�سني ريـا ًال وال تزيد على
ثالثمائة ريـال ،وفقاً جلدول املخالفات
رقم ( )3امللحق بهذا النظام.
املوافقة على التعديالت املعتمدة
()33/55
(1435/6/28هـ)
من اجلمعية العامة للمنظمة
البحرية الدولية على املعاهدة
الدولية ل�سالمة العبوات النمطية
1972م ،بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال � :إجراء درا�سة تقوميية �شاملة
()33/56
مل�سرية م�شروع امللك عبداهلل لتطوير (1435/6/28هـ)
مرفق الق�ضاء ,والوقوف على
املعوقات التي تواجهه ,وو�ضع احللول
املنا�سبة لها.
ثانياً  :على اجلهات املعنية التعاون مع
وزارة العدل يف تطبيق ق�ضاء التنفيذ.
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م�شروع اتفاقية ب�ش�أن
النقل اجلوي بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
الواليات املتحدة
الأمريكية

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

58

م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف املجاالت
ال�صحية بني وزارة
ال�صحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية وال�صحة يف
جمهورية فرن�سا

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

59

م�شروع مذكرة تفاهم بني
وزارة اخلارجية باململكة
العربية ال�سعودية ومكتب
الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

60

م�شروع تنظيم الهيئة
العامة للأوقاف.

جلنة اخلا�صة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

ثالثاً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(ثالثاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  73/112والتاريخ 1430/2/8هـ
 ,ون�صه� « :صرف بدل لك ّتاب ال�ضبط
وال�سجل يف الوزارة ,وم�ساواتهم
بك ّتاب ال�ضبط يف هيئة التحقيق
واالدعاء العام» .
رابعاً  :الت�أكيد على الوزارة بتنفيذ قرار
جمل�س الوزراء ذي الرقم  120والتاريخ
1425/4/12هـ؛ القا�ضي بافتتاح فروع
للمكاتب الن�سائية ,وتوظيف املر�أة
يف القطاعات احلكومية.
خام�ساً  :الإ�سراع يف ت�أ�سي�س
�صندوق النفقة.
�ساد�ساً  :على الوزارة  -بالتن�سيق مع
املجل�س الأعلى للق�ضاء  -العمل على
�شغل وظائف الق�ضاة ال�شاغرة.
املوافقة على م�شروع اتفاقية ب�ش�أن
()34/57
(1435/6/29هـ)
النقل اجلوي بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة الواليات
املتحدة الأمريكية ،املوقع عليها يف
مدينة جدة بتاريخ 1434/7/18ه املوافق
2013/5/28م ،بال�صيغة املرفقة.
تفاهم
املوافقة على م�شروع مذكرة
()35/58
للتعاون يف املجاالت ال�صحية بني
(1435/7/6هـ)
وزارة ال�صحة يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وال�صحة يف جمهورية فرن�سا ،املوقع
عليها يف مدينة الريا�ض يوم الأحد
1435/2/26هـ املوافق 2013/12/29م،
بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
بني وزارة اخلارجية يف اململكة العربية
ال�سعودية ومكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،املوقع
عليها يوم الأحد 1435/1/14هـ املوافق
2013/11/17م ،بال�صيغة املرفقة .
املوافقة على م�شروع
()35/60
(1435/7/6هـ)
نظام الهيئة العامة للأوقاف،
بال�صيغة املرفقة.
()35/59
(1435/7/6هـ)

30

م
61

62

63
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در�سته
جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

م�شروعات مذكرات تفاهم
واتفاقية للتعاون يف جمال
تبادل التحريات املالية
اخلا�صة بغ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،بني
وحدة التحريات املالية يف
اململكة العربية ال�سعودية
ونظرياتها يف كل من
دول (االحتاد الرو�سي،
واجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية،
وجمهورية مونتينيغرو،
وجمهورية تركيا،
وجمهورية �أفغان�ستان
الإ�سالمية)
جلنة الإدارة
م�شروع اتفاق يف جمال
توظيف العمالة املنزلية واملوارد الب�شرية
بني وزارة العمل يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة
العمل والتوظيف يف
جمهورية الفلبني

م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال الدفاع
املدين والوقاية املدنية
بني وزارة الداخلية يف
اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة الداخلية يف اململكة
املغربية

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

ن�ص القرار
« �س ـ ـ ـ ــري »

رقم القرار
وتاريخه

()36/61
(1435/7/7هـ)

املوافقة على م�شروع اتفاق يف جمال
توظيف العمالة املنزلية بني وزارة
العمل يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة العمل والتوظيف يف جمهورية
الفلبني ،املوقع عليه يف مدينة
جدة بتاريخ 1434/7/9ه املوافق
2013/5/19م ،بال�صيغة املرفقة؛ مع
الأخذ بامللحوظات الآتية:
 -1مراجعة الن�ص العربي لالتفاق
ليتوافق مع الن�ص الإجنليزي ،وخا�صة
يف الفقرة ( )2من املادة (الرابعة)
من االتفاق ،وذلك ب�إ�ضافة كلمة
(الرعاية)؛ لت�صبح املادة بالن�ص الآتي:
«توفري الرعاية ،وحماية حقوق العامل
املنزيل يف اململكة العربية ال�سعودية؛
مبا يتوافق مع الأنظمة ،واللوائح،
والتعليمات املعمول بها».
 -2حذف الفقرة ( )5من املادة اخلام�سة
من االتفاق ،ون�صها« :يتم التحقق
من عقد العمل املنزيل من خالل
تقدمي هذه العقود من مكاتب ووكاالت
و�شركات اال�ستقدام ال�سعودية �إلى
ال�سفارة والقن�صلية العامة الفلبينية
باململكة العربية ال�سعودية».
 -3تعديل كلمة (اتفاقية) �إلى كلمة
(اتفاق) �أينما وردت يف م�شروع االتفاق.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
()37/63
للتعاون يف جمال الدفاع املدين
(1435/7/13هـ)
والوقاية املدنية بني وزارة الداخلية
يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة الداخلية يف اململكة املغربية،
املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1434/5/1هـ ،املوافق 2013 /3 /13م،
بال�صيغة املرفقة.
()36/62
(1435/7/7هـ)
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ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

على امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية
()37/64
جلنة النقل
التقرير للم�ؤ�س�سة العامة
العربية ال�سعودية الآتي:
(1435/7/13هـ)
واالت�صاالت
للخطوط اجلوية العربية
�أو ًال  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
وتقنية املعلومات
ال�سعودية للعام املايل
القادمة معلومات مف�صلة عن برامج
1434/1433هـ.
التخ�صي�ص؛ ت�شمل الربنامج
الزمني لالنتهاء من تخ�صي�ص
�شركة النقل اجلوي.
ثانياً :القيام با�ستطالعات الر�أي
عن طريق جهة وطنية متخ�ص�صة؛
لال�ستفادة منها يف رفع م�ستوى
اخلدمة ،وحتقيق ر�ضا امل�سافرين،
وت�ضمني النتائج يف تقارير
امل�ؤ�س�سة ال�سنوية.
ثالثاً :التعجيل يف تخ�صي�ص ح�ساب
الكرتوين خا�ص لكل م�ستفيد يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص؛ ي�شمل
ر�صيد التذاكر ،والر�صيد املايل ،وميكن
التحويل منه و�إليه؛ مبا يحقق تطوير
اخلدمات الإلكرتونية و�شموليتها.
رابعاً :تقدمي خطة زمنية لتوطني
وظائف الطيارين ،والعمل على حت�سني
الأو�ضاع الوظيفية لهم ،ومل�ساعدي
قائدي الطائرات ،واملالحني؛ من
ترقيات وامتيازات م�شجعة.
خام�ساً� :إن�شاء برامج للم�س�ؤولية
االجتماعية.
املوافقة على م�شروع اتفاق تعاون �أمني
()38/65
جلنة ال�ش�ؤون
م�شروع اتفاق تعاون
بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية (1435/7/14هـ)
الأمنية
�أمني بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية
وحكومة جمهورية القمر املتحدة،
القمر
وحكومة جمهورية
املوقع عليه يف مدينة الريا�ض بتاريخ
املتحدة.
1434/5/1هـ ،املوافق /13مار�س2013/م،
بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على اتفاقية امل�ساعدة الإدارية
()38/66
اتفاقية امل�ساعدة الإدارية جلنة ال�ش�ؤون
املتبادلة يف امل�سائل ال�ضريبية ,املعدلة (1435/7/14هـ)
املالية
املتبادلة يف امل�سائل
ال�ضريبية.
ب�أحكام الربوتوكول املعدِّل التفاقية
امل�ساعدة الإدارية املتبادلة يف امل�سائل
ال�ضريبية ،والتي دخلت حيز النفاذ
بتاريخ  / 1يونيو 2011 /م ,وذلك
بال�صيغة املرفقة.
املواد
تعديل
�أو ًال  :املوافقة على
()38/67
جلنة ال�ش�ؤون
�إعادة م�شروع نظام
(الأولى ،وال�ساد�سة ،والثانية ع�شرة1435/7/14( ،هـ)
االقت�صادية
الآثار واملتاحف والرتاث
العمراين عم ً
وال�سابعة ع�شرة ،والثامنة ع�شرة،
والطاقة
ال باملادة ()17
والع�شرون ،واحلادية والع�شرون،
من نظام جمل�س ال�شورى
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م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
جمهورية بولندا للتعاون
يف جمال الدفاع.

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

69

التقرير ال�سنوي للهيئة
العامة للطريان للعام
املايل 1434/1433هـ.

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

واخلام�سة والأربعون ،والثالثة
واخلم�سون ،واحلادية وال�ستون،
والثالثة وال�سبعون ،والرابعة وال�سبعون،
وال�ساد�سة وال�سبعون ،وال�سابعة
وال�سبعون ،والثمانون ،واخلام�سة
والثمانون ،والثانية والت�سعون ،والثالثة
الت�سعون) .من م�شروع نظام الآثار
واملتاحف والرتاث العمراين ،الذي
�سبق �أن وافق عليه جمل�س ال�شورى
بقراره ذي الرقم  78/194والتاريخ
1434/2/18هـ ،لت�صبح تلك املواد ،وفق
ال�صيغة املرفقة.
ثانياً  :ت�ضمني �أداة املوافقة على
م�شروع النظام ن�صاً يق�ضي ب�أن على
جميع من ينطبق عليهم هذا النظام
ت�صحيح �أو�ضاعهم مبا يتفق مع �أحكامه
وذلك خالل �سنتني من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
املوافقة على م�شروع اتفاقية بني
()39/68
حكومة اململكة العربية ال�سعودية (1435/7/20هـ)
وحكومة جمهورية بولندا للتعاون يف
جمال الدفاع ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض بتاريخ 1435/2/5هـ املوافق
2013/12/8م  ،بال�صيغة املرفقة.
�أولاً  :على الهيئة العامة للطريان
املدين الآتي:
 -1متابعة الرتاخي�ص اجلديدة التي
�أ�صدرتها ل�شركات الطريان ،وتفعيلها؛
للبدء يف ت�شغيل الرحالت الداخلية
عرب املطارات الإقليمية واملحلية.
 -2الإ�سراع يف تنفيذ خطتها
الإ�سرتاتيجية لطرح مطارات جديدة
�أمام القطاع اخلا�ص ،ليتولى البناء،
والإدارة ،والت�شغيل؛ بهدف تطوير
اخلدمة ،وتلبية النمو امل�ستقبلي يف
ال�سفر اجلوي.
� -3إلزام �شركات الطريان العاملية
بتوظيف ال�سعوديني يف املطارات ،ويف
مكاتبها الرئي�سة والفرعية يف اململكة.
ثانياً :تطبيق مفهوم الإدارة ال�شاملة يف
ت�شغيل املطارات؛ بحيث يكون العمل يف
املطار الواحد كوحدة �إدارية م�ستقلة.

()39/69
(1435/7/20هـ)
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اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

املوافقة على م�شروع نظام
وظائف مبا�شرة الأموال
العامة ،بال�صيغة املرفقة.

()40/ 71
(1435/7/21هـ)

م

املو�ضوع

70

م�شروع اتفاقية عامة
للتعاون بني اململكة
العربية ال�سعودية و
جمهورية قريغيز�ستان

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

71

م�شروع نظام وظائف
مبا�شرة الأموال العامة.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

72

جلنة الإ�سكان �أو ًال :على اجلهات التي تعطي تراخي�ص ()40/ 72
التقرير ال�سنوي
للمن�ش�آت التي ت�ستخدم الدقيق يف (1435/7/21هـ)
للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع واملياه واخلدمات
منتجاتها التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العامة
العامة
الغالل ومطاحن الدقيق
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق؛
للعام املايل 1434/1433هـ.
للت�أكد من قدرتها على الوفاء بحاجة
هذه املن�ش�آت من الدقيق.
ثان ًيا :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(�أو ًال) من قرار جمل�س ال�شورى
ذي الرقم ( )59/71والتاريخ
1432/12/17ه ،ب�ش�أن التقرير
ال�سنوي للم�ؤ�س�سة للعام املايل
1431/1430هـ؛ ون�صه:
«�إ�سناد م�س�ؤولية ا�سترياد احتياج اململكة
من ال�شعري وتوزيعه على املربني
�إلى امل�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل
ومطاحن الدقيق».
على هيئة امل�ساحة اجليولوجية
()41/73
جلنة الإ�سكان
التقرير ال�سنوي لهيئة
ال�سعودية الآتي:
(1435/7/27هـ)
واملياه واخلدمات
امل�ساحة اجليولوجية
�أو ًال  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
العامة
ال�سعودية للعام املايل
ال مف�ص ً
القادمة حتلي ً
ال للبيانات التي
1434/1433هـ..
ت�سجلها حمطات الر�صد الزلزايل يف
اململكة التي تديرها الهيئة.
ثانياً � :إجراء م�سح جيولوجي
�شامل للعنا�صر الأر�ضية النادرة
(.)Rare Earth Elements
ثالثاً  :تخ�صي�ص وظائف ن�سائية
(�إدارية ،وفنية) وفقاً لقرار جمل�س
الوزراء ذي الرقم  120والتاريخ
1425/4/12هـ ،القا�ضي بافتتاح فروع
للمكاتب الن�سائية ،وتوظيف املر�أة يف
القطاعات احلكومية.
رابعاً  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة بنداً عن مياه زمزم ،وجهود
الهيئة الدورية والإ�سرتاتيجية
للحفاظ على دميومتها ،وجودتها.

73

املوافقة على م�شروع اتفاقية عامة
()40/ 70
للتعاون بني اململكة العربية ال�سعودية (1435/7/21هـ)
واجلمهـوريـة القـريغـيزيــة  ،املوقع
عليها يف مدينة بي�شكيك بتاريخ
1435/3/7هـ املوافق 2014/1/8م،
بال�صيغة املرفقة.
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74

م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال حماية
البيئة واملحافظة عليها
بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية
وحكومة اململكة املغربية

75

التقرير ال�سنوي لهيئة
تنظيم الكهرباء والإنتاج
املزدوج للعام املايل
1434/1433هـ..

76

اقرتاح تعديل بع�ض
مواد نظام املناف�سات
وامل�شرتيات احلكومية.

اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
جلنة ال�ش�ؤون
للتعاون يف جمال حماية البيئة
ال�صحية والبيئة
واملحافظة عليها بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة اململكة
املغربية ،املوقع عليها يف مدينة
الرباط بتاريخ 1435/3/7هـ  ،املوافق
2014/1/9م ،بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال  :على هيئة تنظيم الكهرباء
()42/75
جلنة الإ�سكان
والإنتاج املزدوج الآتي:
(1435/7/28هـ)
واملياه واخلدمات
 -1و�ضع ال�ضوابط الكفيلة ل�ضمان
العامة
التزام جميع اجلهات املعنية
بتنفيذ خطة تطوير هيكلة قطاع
الكهرباء يف اململكة.
 -2الإ�سراع يف تنفيذ �آلية م�شروع
العدادات الذكية للم�ستهلكني ,
والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات املعنية
لتمويل هذا امل�شروع.
ج -ت�ضمني تقريرها القادم ما مت
اتخاذه من خطط تطويرية فيما
يخ�ص حتلية املياه ،وفقاً للفقرة ( ) 3
من املادة ( الرابعة ) من تنظيم الهيئة ,
ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم
 154والتاريخ 1428/5/4هـ.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند (
�أو ًال ) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  28/46والتاريخ 1427/6/7هـ,
ون�صه « :اتخاذ الإجراءات الوقائية
العاجلة ،وو�ضع خطة عمل م�شرتكة
بني اجلهات املخت�صة لتاليف حدوث
�أزمة ت�ؤدي �إلى انقطاع التيار
الكهربائي ،مع �ضرورة العمل على رفع
احتياطي التوليد يف كافة حمطات
�إنتاج الكهرباء  ،و�شبكات النقل طبقاً
للمعايري العاملية».
املوافقة على م�شروع تعديل املواد
()42/76
جلنة ال�ش�ؤون
(الثانية ،والرابعة ،وال�ساد�سة،
(1435/7/28هـ)
املالية
وال�سابعة ،والعا�شرة ،واحلادية ع�شرة،
وال�ساد�سة ع�شرة ،والثانية والع�شرين،
والثالثني ،والثانية والثالثني،
والثامنة والثالثني ،والتا�سعة
والثالثني ،والثالثة والأربعني ،والثامنة
والأربعني ،واحلادية واخلم�سني،
والثانية واخلم�سني ،واخلام�سة
وال�ستني ،واحلادية وال�سبعني ،والرابعة
()42/74
(1435/7/28هـ)
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اللجنة التي
در�سته

77

م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون الفني بني
وزارة البرتول والرثوة
املعدنية يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة الطاقة
والرثوة املعدنية يف اململكة
الأردنية الها�شمية يف
جماالت اجليولوجيا
والتعدين

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

78

م�شروع اتفاق يف جمال
توظيف العمالة املنزلية
بني وزارة العمل يف
اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة ت�شجيع التوظيف
اخلارجي والرعاية يف
جمهورية �سريالنكا
الدميقراطية اال�شرتاكية

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

79

التقرير ال�سنوي
للهيئة ال�سعودية للحياة
الفطرية للعام املايل
1434/1433هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

وال�سبعني ،وال�ساد�سة وال�سبعني) من
نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية،
ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م58/
والتاريخ 1427/9/4هـ؛
بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
()43/77
للتعاون الفني بني وزارة البرتول
(1435/8/4هـ)
والرثوة املعدنية يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة الطاقة والرثوة
املعدنية يف اململكة الأردنية الها�شمية
يف جماالت اجليولوجيا والتعدين،
املوقع عليها يف مدينة عمان بتاريخ
1434/3/10هـ  ،املوافق 2013/1/22م،
بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع اتفاق يف جمال
()43/78
توظيف العمالة املنزلية بني وزارة
(1435/8/4هـ)
العمل يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة ت�شجيع التوظيف اخلارجي
والرعاية يف جمهورية �سريالنكا
الدميوقراطية اال�شرتاكية ،املوقع
عليه يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1435/3/12هـ ،املوافق 2014/1/13م،
بال�صيغة املرفقة؛ مع الأخذ
بامللحوظات الآتية:
 -1مراجعة الن�ص العربي لالتفاق
ليتوافق مع الن�ص الإجنليزي ،وخا�صة
يف الفقرة( )2من املادة (الرابعة)،
وذلك ب�إ�ضافة كلمة (الرعاية)؛ لت�صبح
الفقرة بالن�ص الآتي « :توفري الرعاية
وحماية حقوق العامل املنزيل يف اململكة
العربية ال�سعودية مبا يتوافق والأنظمة
واللوائح والتعليمات املعمول بها «.
 -2حذف الفقرة ( )5من املادة
(اخلام�سة) ،ون�صها »:يتم التحقق
من عقد العمل املنزيل من خالل
تقدمي العقود من قبل مكاتب ووكاالت
و�شركات اال�ستقدام ال�سعودية �إلى
ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سريالنكية
باململكة العربية ال�سعودية».
على الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية
()43/79
الآتي:
(1435/8/4هـ)
�أو ًال  :العمل على �سرعة �إعداد
�إ�سرتاتيجية وطنية للحياة الفطرية
يف اململكة.
ثانياً  :تكثيف جهودها يف التوعية

36
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اللجنة التي
در�سته

80

�إعادة درا�سة فر�ض غرامة
مالية عند فقدان ت�صريح
دخول املن�ش�آت الع�سكرية
�أو الت�أخر يف جتديده
عم ً
ال باملادة
(ال�سابعة ع�شرة  /املعدلة)
من نظام املجل�س

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

81

اقرتاح م�شروع نظام
مراكز الأحياء.

جلنة اخلا�صة

82

التقرير ال�سنوي لهيئة
املدن االقت�صادية للعام
املايل 1434/1433هـ..

جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات
العامة

83

تكوين جلنة خا�صة
لدرا�سة مقرتح م�شروع
نظام البنك ال�سعودي
لالدخار املقدم من ع�ضو
املجل�س ال�شيخ الدكتور/
نا�صر بن زيد بن داوود،
بنا ًء على املادة « »23من
نظام املجل�س

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

ن�ص القرار
ب�أهمية احلفاظ على املحميات ،ودور
الأهايل يف ذلك ،والدخول يف �شراكة
معهم للمحافظة عليها.
الإبقاء على ما ورد يف قرار جمل�س
ال�شورى ذي الرقم ( )16/30والتاريخ
1434/6/5هـ ,ون�صه  « :عدم املوافقة
على فر�ض غرامة مالية عند فقدان
ت�صريح دخول املن�ش�آت الع�سكرية� ,أو
الت�أخر عن جتديده».
املوافقة على م�شروع
نظام مراكز الأحياء،
بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال  :تكليف جهة م�ستقلة للقيام
ب�إجراء تقييم جلميع املدن االقت�صادية,
و�أ�سباب تعرثها ،وحتديد ما يلزم
اتخاذه لتحقيق املدن لأهدافها ,وفق
خطة زمنية حمددة.
ثانياً  :على هيئة املدن االقت�صادية �أن
تعد تقاريرها ال�سنوية القادمة وفقاً ملا
ن�صت عليه املادة ( )29من نظام جمل�س
الوزراء ،ووفقاً لقواعد �إعداد التقارير
ال�سنوية ,املوافق عليها بالأمر ال�سامي
التعميمي ذي الرقم /7ب26345/
والتاريخ 1422/12/19هـ.
ثالثاً � :إ�سناد م�س�ؤولية تطوير �أر�ض
مدينة الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد
االقت�صادية �إلى الهيئة ال�سعودية
للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية.
رابعاً  :على الهيئة حتديد �أ�سباب
انحراف م�شروع مدينة املعرفة
االقت�صادية عن ر�ؤيتها الأ�سا�سية ,يف
جذب ال�صناعات القائمة على املعرفة.
�أو ًال  :تكوين جلنة خا�صة
لدرا�سة مقرتح م�شروع نظام البنك
ال�سعودي لالدخار.
ثانياً  :تقوم اللجنة بدرا�سة امل�شروع
امل�شار �إليه ،وتقدمي تو�صياتها للمجل�س
خالل �شهري عمل من تاريخ
تبليغ هذا القرار ،ولها �أن ت�ستعني
مبن تراه �أثـناء الدرا�سة.
ثالثاً  :يـبلغ هذا القرار ملن
يلزم لإنفاذه.

رقم القرار
وتاريخه
()44/80
(1435/8/5هـ)

()44/81
(1435/8/5هـ)
()44/82
(1435/8/5هـ)

( /44/83د)
(1435/8/5هـ)
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84

اللجنة التي
در�سته

اقرتاح تعديل املادة
(ال�ساد�سة) من نظام
الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني.

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

85

م�شروع نظام جباية الزكاة
يف الأن�شطة التجارية
واملهنية.
م�شروع اتفاقية يف جمال
التعاون الدفاعي بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
جمهورية �إندوني�سيا.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

87

م�شروع اتفاق يف جمال
توظيف عمال اخلدمة
املنزلية بني وزارة العمل
باململكة العربية ال�سعودية
ووزارة �ش�ؤون املغرتبني
بجمهورية الهند

86

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

عدم املوافقة على الآتي:
�أو ًال  :تعديل املادة (ال�ساد�سة) من
نظام الهيئة ال�سعودية للمهند�سني،
ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م36/
والتاريخ 1423/9/26هـ.
ثانياً� :إ�ضافة فقرة جديدة �إلى
املادة (اخلام�سة) من النظام.
ثالثاً� :إ�ضافة فقرة جديدة �إلى املادة
(ال�سابعة) من النظام.
املوافقة على م�شروع نظام جباية
()45/85
الزكاة يف الأن�شطة التجارية واملهنية1435/8/11( ،هـ)
بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع اتفاقية يف جمال
()46/86
التعاون الدفاعي بني حكومة اململكة (1435/8/12هـ)
العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية
�إندوني�سيا ،املوقع عليها يف مدينة
جاكرتا بتاريخ 1435/3/22هـ ،املوافق
2014/1/23م ،بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع اتفاق يف جمال
()46/87
(1435/8/12هـ)
توظيف عمال اخلدمة املنزلية
بني وزارة العمل باململكة العربية
ال�سعودية ووزارة �ش�ؤون املغرتبني
بجمهورية الهند ،املوقع عليه يف مدينة
نيودلهي بتاريخ 1435/3/1هـ املوافق
2014/1/2م ،بال�صيغة املرفقة؛ مع
الأخذ بامللحوظات الآتية:
 -1مراجعة الن�ص العربي لالتفاق
ليتوافق مع الن�ص الإجنليزي ،وخا�صة
يف الفقرة ( )2من املادة (الرابعة)،
وذلك ب�إ�ضافة كلمة (الرعاية)؛ لت�صبح
الفقرة بالن�ص الآتي« :توفري الرعاية،
وتعزيز وحماية حقوق عمال اخلدمة
املنزلية يف اململكة العربية ال�سعودية؛
مبا يتوافق والأنظمة والقواعد
واللوائح والتعليمات املعمول بها».
 -2حذف الفقرة ( )3من املادة
(اخلام�سة) ،ون�صها »:قيام ال�سفارة
الهندية بالتحقق وامل�صادقة على
عقود العمل املقدمة من قبل الأطراف
امل�ستقدمة للعمالة املنزلية الهندية».
()45/84
(1435/8/11هـ)
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التقريران ال�سنويان
للهيئة العامة
لال�ستثمار للعامني
املاليني(1433/1432هـ ،
1434/1433هـ).

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

89

م�شروع اتفاقية التعاون
اجلمركي بني حكومة
اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة اململكة املغربية.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

90

جلنة الإ�سكان
التقرير ال�سنوي لوزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية واملياه واخلدمات
العامة
للعام املايل 1434/1433هـ.
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جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

التقرير ال�سنوي للخطة
الوطنية لالت�صاالت
وتقنية املعلومات
(تقرير التحول �إلى
جمتمع املعلومات) للعام
املايل 1434/1433هـ.

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

على الهيئة العامة لال�ستثمار الآتي:
�أو ًال� :إعداد تقرير متابعة وتقيـيم
لأداء اال�ستثمار املحلي والأجنبي
منذ �إن�شاء الهيئة.
ثانياً :الرتويج جلذب ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص (املحلي ،والأجنبي)
نحو القطاعات التنموية املهمة.
ثالثاً� :إن�شاء مركز للمعلومات
اال�ستثمارية؛ ليكون مرجعاً للح�صول
على املعلومات املتكاملة واحلديثة
عن فر�ص اال�ستثمار ،وخ�صائ�ص
قطاعي الأعمال التجارية وال�صناعية
وبياناتها يف اململكة.
املوافقة على م�شروع اتفاقية التعاون
()47/89
اجلمركي بني حكومة اململكة العربية (1435/8/18هـ)
ال�سعودية وحكومة اململكة املغربية،
املوقع عليها يف مدينة الرباط بتاريخ
1434/12/23هـ املوافق 2013/10/29م،
بال�صيغة املرفقة.
على وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
()47/90
الآتي:
(1435/8/18هـ)
�أو ًال  :التن�سيق مع اجلهات اخلدمية
الأخرى ملراجعة �آلية تنفيذ اخلدمات؛
مبا ي�ضمن التن�سيق الكامل عند
تنفيذها ،واال�ستفادة من التجارب
الدولية يف هذا املجال.
ثانياً  :التن�سيق مع اجلهات املعنية
لدرا�سة �أ�سباب تعرث التنمية العمرانية
يف القرى والهجر ،ومعاجلتها؛ مبا
ي�شجع على دفع عجلة التنمية فيها,
ووقف الهجرة �إلى املدن.
ثالثاً  :مراعاة املعايري التخطيطية
الالزمة لتوفري ممرات
م�ستقلة للم�شاة.
�أو ًال  :على اجلهات احلكومية �سرعة
()47/91
ا�ستكمال امل�شروعات التي ت�ضمنتها (1435/8/18هـ)
اخلطة الوطنية اخلم�سية الأولى
لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،وت�ضمني
�سري هذه امل�شروعات يف تقاريرها
ال�سنوية القادمة.
ثانياً  :منح �أمانة اخلطة الوطنية
لالت�صاالت وتقنية املعلومات
اال�ستقالل املايل والإداري؛ لأداء
مهامها ،و�إ�شرافها على اخلطة مبرونة
وفاعلية �أكرث.
()47/88
(1435/8/18هـ)
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م�شروع اتفاقية بني وزارة
الدفاع يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة الدفاع
الوطني يف جمهورية
ال�صني ال�شعبية للتعاون
يف جمال الدفاع
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التقرير ال�سنوي لهيئة
املدن ال�صناعية ومناطق
التقنية للعام املايل
1434/1433هـ.
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م�شروع مذكرة تـفاهم بني
مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتـقـنية و�إدارة
الف�ضاء الوطنية ال�صينية
يتعلق بالتعاون يف جمال
علوم وتـقـنيات الف�ضاء.
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م�شروع الأهداف العامة
خلطة التنمية العا�شرة
(1437/1436هـ -
1441/1440هـ)
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ن�ص القرار

رقم القرار
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املوافقة على م�شروع اتفاقية بني
جلنة ال�ش�ؤون
وزارة الدفاع يف اململكة العربية
الأمنية
ال�سعودية ووزارة الدفاع الوطني يف
جمهورية ال�صني ال�شعبية للتعاون يف
جمال الدفاع ،املوقع عليها يف مدينة
بكني بتاريخ 1435/5/14هـ ،املوافق
2014/3/15م ،بال�صيغة املرفقة.
على هيئة املدن ال�صناعية ومناطق
()48/93
جلنة الإ�سكان
التـقـنية الآتي:
(1435/8/19هـ)
واملياه واخلدمات
العامة
�أو ًال :و�ضع خطة حتفيزية للإقبال على
املدن ال�صناعية الواعدة يف غري مُـدن
(الريا�ض ،والدمام ،وجدة) ،وتبني
مبادرات حتفز على توجيه اال�ستـثمارات
�إليها.
ثانياً :معاجلة ال�صعوبات التي تواجه
امل�شروعات املتعرثة ،وو�ضع �ضوابط
ملتابعة الأرا�ضي التي ت�ؤجرها الهيئة،
و�سحب الأرا�ضي التي ال يـبد�أ
امل�ستـثمر يف �إنـ�شاء امل�صنع عليها
خالل املدة املحددة.
ثالثاً :و�ضع خطة لت�شجيع الن�ساء على
اال�ستثمار يف املدن ال�صناعية ومناطق
التقنية ،و�إعداد برنامج تنفيذي
لت�سهيل �إجراءات اال�ستـثمار ،وت�شجيع
توظيف ال�سعوديات.
رابعاً :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة حجم اال�ستثمارات يف املدن
ال�صناعية ،وم�ساهمة هذه ال�صناعات
يف �إجمايل الإنتاج ال�صناعي و�إجمايل
الناجت املحلي للمملكة ،وكذلك �أعداد
العاملني ،ون�سبة ال�سعودة.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
()49/94
جلنة ال�ش�ؤون
التعليمية والبحث بني مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم (1435/8/25هـ)
والتـقـنية و�إدارة الف�ضاء الوطنية
العلمي
ال�صينية يتعلق بالتعاون يف جمال علوم
وتقـنيات الف�ضاء ،املوقع عليها يف مدينة
بكني بتاريخ 1435/5/13هـ ،املوافق
2014/3/14م ،بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع
()49/95
جلنة ال�ش�ؤون
الأهداف العامة خلطة التنمية
(1435/8/25هـ)
االقت�صادية
العا�شرة (1437/1436هـ-
والطاقة
1441/1440هـ)؛
بال�صيغة املرفقة.
()48/92
(1435/8/19هـ)
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التقرير ال�سنوي لديوان
املراقبة العامة للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية
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التقرير ال�سنوي للهيئة
العامة للم�ساحة للعام
املايل 1434/1433هـ.

جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات
العامة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال :على ديوان املراقبة العامة الآتي:
()49/96
 -1ت�ضمني تقاريره ال�سنوية القادمة (1435/8/25هـ)
معلومات تف�صيلية عن اجلهات التي
ال تتعاون مع الديوان ،وال تلتزم بالرد
على ملحوظاته؛ مع حتديد حجم
املخالفة ونوعيتها.
 -2تو�سيع نطاق (الرقابة على
الأداء) لت�شمل اخلطط ،والربامج،
والإ�سرتاتيجيات جلميع اجلهات
احلكومية؛ للتحقق من ا�ستخدامها
املوارد املالية والب�شرية يف الأن�شطة
واملهام املنوطة بها ،ب�أعلى قدر من
الكفاية ،والفعالية ،واالقت�صادية.
ثانياً :تفعيل ا�ستقاللية الديوان املالية
والإدارية؛ ب�أن تكون اعتمادات ميزانيته،
وحتديد احتياجاته الوظيفية من
ال�سلطة العليا دون �أي تدخل من �أي
جهة �أخرى.
ثالثاً :تكوين جلنة عليا لو�ضع حلول
عاجلة ملعاجلة املعوقات التي حتول
دون �إحداث وحدات املراجعة الداخلية
�أو تفعيلها يف اجلهات امل�شمولة برقابة
الديوان.
رابعاً :تكوين جلنة عليا لدرا�سة
تقارير الديوان ،على �أ ّال يكون �أي من
�أع�ضائها رئي�ساً جلهاز تنفيذي يخ�ضع
لرقابة الديوان ،و�أن تقوم اللجنة برفع
مرئياتها وتو�صياتها �إلى املقام ال�سامي
خالل مدة ال تتجاوز �شهرين من تاريخ
رفع التقارير �إليها.
خام�ساً :توحيد الكادر الوظيفي واملزايا
املالية لكل من :ديوان املراقبة العامة،
والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،وهيئة
الرقابة والتحقيق.
�إعادة درا�سة تنظيم الهيئة العامة
()49/97
للم�ساحة؛ لدعم اجلانب
(1435/8/25هـ)
التنظيمي ،والإ�شرايف ،والرقابي،
للقطاع امل�ساحي يف اململكة.
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التقرير ال�سنوي لوزارة
املياه والكهرباء للعام
املايل 1434/1433هـ.
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جلنة الإ�سكان �أو ًال  :على وزارة املياه والكهرباء الآتي:
()49/98
واملياه واخلدمات  -1االنتهاء من �إعداد الإ�سرتاتيجية (1435/8/25هـ)
العامة
الوطنية للمياه ،ورفعها للمقام ال�سامي
خالل ثالثة �أ�شهر.
 -2حتديث �أطل�س املياه ال�صادر عام
1405هـ ،وتطويره يف �ضوء نتائج
الدرا�سات املائية التي نفذتها الوزارة.
 -3التن�سيق مع وزارة الزراعة ،ووزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ،وغريها من
اجلهات ذات العالقة؛ لو�ضع برنامج
زمني لال�ستفادة من مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة املهدرة حالياً.
 -4درا�سة �إمكانية اال�ستفادة من مياه
الأمطار وال�سيول؛ لتغذية الطبقات
احلاملة للمياه اجلوفية يف مناطق
التكوينات املائية القدمية باململكة.
� -5إجراء درا�سة ميدانية؛ للتعرف على
معدالت الت�سربات احلالية يف �شبكات
املياه يف املدن والقرى ،ون�سبة املعاجلة
ال�سنوية ,ومقارنتها باملعدالت
العاملية؛ مع حتديد املعدل امل�ستهدف،
وتاريخ حتقيقه.
 -6التن�سيق مع هيئة امل�ساحة
اجليولوجية ال�سعودية؛ للت�أكد من
مدى مقاومة ال�سدود املنفذة
للكوارث الطبيعية.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
«ثانياً» من قرار جمل�س ال�شورى
ذي الرقم ( )56/64والتاريخ
1432/11/12هـ ،ب�ش�أن التقريرين
ال�سنويني للوزارة للعامني املاليني
1431/1430-1429/1428هـ ،ون�صه« :
ت�ضمني تقارير وزارة املياه والكهرباء
امل�ستقبلية نتائج الدرا�سات املائية؛
لتو�ضيح م�صادر املياه املتاحة ,وكمياتها,
ونوعياتها ,و�أماكن تواجدها ,ومدى
ا�ستمراريتها»
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م�شروع اتفاقية ت�سليم
املتهمني واملحكوم عليهم
بني اململكة العربية
ال�سعودية واجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية

100

التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني للعام املايل
1435/1434هـ.
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التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية
للعام املايل 1435/1434هـ.
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ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

املوافقة على م�شروع اتفاقية
جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية
ت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم
بني اململكة العربية ال�سعودية
واجلمهورية اجلــزائــريــة الدميقراطية
ال�شعبـيـة ،املوقع عليها يف مــدي ـنــة
الريا�ض بتاريخ  3جمادي الآخرة
1434هـ املوافق � 13أبريل 2013م،
بال�صيغة املرفقة.
على امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
()50/100
جلنة ال�ش�ؤون
واملهني الآتي:
(1435/8/26هـ)
التعليمية والبحث
�أو ًال  :الرتيث يف افتتاح املزيد من
العلمي
الكليات امل�سماة بكليات التميز؛ حتى
يتم الت�أكد من جودة خمرجاتها ,ومدى
توطينها للكوادر التدريبية التـقنية.
ثانياً  :الت�أكد من فاعلية الإجراءات
التي اتخذتها ملعاجلة ارتـفاع ن�سب
الت�سرب بني الطالب املتدربني يف
براجمها املختلفة ,وت�ضمني ذلك يف
تقاريرها ال�سنوية القادمة.
ثالثاً  :التو�سع يف الربامج التدريبية
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتطويرها
مبا يتـنا�سب مع �إمكاناتهم وقدراتهم.
رابعاً  :التن�سيق مع اجلهات احلكومية
املختلفة لتطوير �إدارات ال�صيانة
والت�شغيل ,وجعل من�سوبيها من
ال�سعوديني ,ولي�شمل ذلك جميع
الأجهزة احلكومية؛ تنفيذاً للفقرة
(خام�ساً) من قرار جمل�س الوزراء ذي
الرقم ( )52والتاريخ 1420/3/7هـ.
خام�ساً  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة نتائج امل�ؤ�شرات الكمية
والنوعية لأدائها.
�أو ًال  :على امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
()50/101
جلنة الإدارة
االجتماعية العمل على زيادة عدد (1435/8/26هـ)
واملوارد الب�شرية
الوظائف امل�شغولة بالعن�صر الن�سوي،
واال�ستفادة من الوظائف ال�شاغرة
لديها لهذا الغر�ض.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(رابعاً) من قرار جمل�س ال�شورى
ذي الرقم ( )61/88والتاريخ
1428/12/28ه ،ب�ش�أن التقرير ال�سنوي
()50/99
(1435/8/26هـ)
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التقرير ال�سنوي لوزارة
الإ�سكان للعام املايل
1434/1433هـ.
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اقرتاح تعديل بع�ض
مواد نظام هيئة التحقيق
واالدعاء العام ,والئحة
�أع�ضائها والعاملني فيها.

اللجنة التي
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ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

للم�ؤ�س�سة للعام املايل 1426/1425هـ،
ون�صه« :دعوة امل�ؤ�س�سة لتطبيق
برنامج �إ�سكان ملوظفي القطاع اخلا�ص
ال�سعودي ،مماثل ملا طبقته امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد من خالل برنامج
(م�ساكن)».
ثالثاً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(�أو ًال) من قرار جمل�س ال�شورى
ذي الرقم ( )66/128والتاريخ
1432/1/14ه ،ب�ش�أن التقريرين
ال�سنويني للم�ؤ�س�سة للعامني املاليني
(1430/1429-1429/1428هـ) ،ون�صه:
«على امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية �أن ت�ضمن تقاريرها
القادمة معلومات وبيانات تف�صيلية عن
ا�ستثماراتها يف اخلارج على النحو الذي
تتبعه بالن�سبة ال�ستثماراتها الداخلية؛
ا�ستـناداً �إلى التزاماها بالإف�صاح عن
ن�شاطها اال�ستـثماري ،تطبيقاً ملا تق�ضي
به الفقرة ( )6من املادة (الثانية ع�شرة)
من نظام الت�أمينات االجتماعية،
ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم م33/
والتاريخ 1421/9/3هـ».
على وزارة الإ�سكان الآتي:
()50/102
جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات �أو ًال  :الإ�سراع يف جتهيز ما لديها من (1435/8/26هـ)
أرا�ض ،وو�ضع برنامج زمني لتوزيعها
� ٍ
العامة
على املواطنني.
ثانياً  :تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف
امل�ساهمة بتوفري الوحدات ال�سكنية
ب�أ�سعار منا�سبة ،وتقدمي حزمة من
احلوافز والت�سهيالت الالزمة لذلك.
ثالثاً  :التن�سيق مع �صندوق التنمية
العقارية لإيجاد م�ساندة للتمويل
العقاري من خالل القطاع اخلا�ص؛
ب�شروط و�إجراءات مي�سرة.
رابعاً � :إعداد برامج �إعالمية عن
م�شروعات الإ�سكان ،وزيادة التوا�صل مع
املواطنني؛ لتو�سيع نطاق تفاعلهم مع
ق�ضايا الإ�سكان.
�أو ًال  :املوافقة على تعديل املواد:
()50/103
جلنة ال�ش�ؤون
(الثانية ،والثالثة ،والرابعة ،واخلام�سة1435/8/26( ،هـ)
الإ�سالمية
والتا�سعة ،والعا�شرة ،والثانية
والق�ضائية
ع�شرة ،واخلام�سة ع�شرة ،واخلام�سة
والع�شرين) من نظام هيئة التحقيق
واالدعاء العام ,ال�صادر باملر�سوم امللكي
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اللجنة التي
در�سته

جلنة النقل
التقرير ال�سنوي
واالت�صاالت
للم�ؤ�س�سة العامة
للخطوط احلديدية للعام وتقنية املعلومات
املايل 1435/1434هـ.
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مقرتح م�شروع نظام
�إجراءات عقد االتفاقيات
الدولية بنا ًء على املادة
الثالثة والع�شرين من
نظام املجل�س

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

ذي الرقم (م)56/
والتاريخ 1409/10/24هـ،
وذلك بال�صيغة املرفقة.
ثانياً  :تعديل عبارة «وزير الداخلية»
�إلى كلمة «امل�شرف» يف بقية مواد
النظام �إذا اقـت�ضى الأمر ذلك.
�أو ًال � :إعادة هيكلة قطاع النقل
()53/104
باخلطوط احلديدية ،مبا يحقق (1435/11/13هـ)
توحيد مرجعيته لوزارة النقل.
ثانياً  :على امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية ربط مدينة ينبع
مب�شروع اجل�سر الربي.
ثالثاً  :توفري التمويل الالزم للم�ؤ�س�سة
لتنفيذ م�شروعاتها احلالية واجلديدة،
وا�ستقطاب الكفاءات الفنية والهند�سية،
لتمكينها من تطوير وحت�سني
خدماتها ،ومبا يكفل �أعلى م�ستوى
لل�سالمة واجلودة.
املوافقة على م�شروع
()53/105
نظام عقد االتفاقيات الدولية،
(1435/11/13هـ)
بال�صيغة املرفقة.

106

م�شروع مذكرة تفاهم
ب�ش�أن امل�شاورات الثنائية
ال�سيا�سية بني وزارة
اخلارجية يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة
اخلارجية يف جمهورية
طاجيك�ستان.

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
ب�ش�أن امل�شاورات الثنائية ال�سيا�سية
بني وزارة اخلارجية يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة اخلارجية يف جمهورية
طاجيك�ستان ،املوقع عليها يف مدينة
الريا�ض يوم االثنني1435/5/30هـ،
املوافق 2014/3/31م ،بال�صيغة املرفقة.

()54/106
(1435/11/14هـ)

107

م�شروع الئحة جمع
التربعات و�صرفها يف
الوجوه اخلريية داخل
اململكة.
م�شروع مذكرة تفاهم
حول الت�شاور ال�سيا�سي
بني وزارة اخلارجية
يف اململكة العربية
ال�سعودية وبني وزارة
اخلارجية االحتادية
والتجارة اخلارجية
والتعاون والتنمية يف
مملكة بلجيكا.

جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب

املوافقة على م�شروع نظام
جمع التربعات و�صرفها داخل
اململكة ،بال�صيغة املرفقة.

()54/107
(1435/11/14هـ)

108

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم حول ()55/108
الت�شاور ال�سيا�سي بني وزارة اخلارجية (1435/11/20هـ)
يف اململكة العربية ال�سعودية وبني وزارة
اخلارجية االحتادية والتجارة اخلارجية
والتعاون والتنمية يف مملكة بلجيكا،
املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ
15جمادى الأولى1435هـ  ،املوافق
16مار�س2014م بال�صيغة املرفقة.
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109

التقرير ال�سنوي لهيئة
ال�سوق املالية للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

110

التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية ال�صناعية
ال�سعودي وبرنامج كفالة
متويل املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة للعام املايل
1435/1434هـ

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

111

الوثائق اخلتامية
للم�ؤمتر العاملي
لالت�صاالت الدولية
(دبي 2012م)،
ب�ش�أن حتديث لوائح
االت�صاالت الدولية

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

112
113

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال :على هيئة ال�سوق املالية الآتي:
 -1اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة
بالتحكم يف املخاطر التي قد ت�ؤثر على
ا�ستقرار ال�سوق املالية ،و�ضمان عدم
تكرار ما حدث عام 1427هـ (2006م).
� -2إعادة النظر يف �أو�ضاع �شركات
الو�ساطة املالية؛ مبا ي�ؤدي �إلى �ضمان
املناف�سة العادلة ،وا�ستمرار عمل تلك
ال�شركات ،وعدم مناف�ستها من قبل
ال�شركات اململوكة للبنوك التجارية.
ثانياً� :إجراء درا�سة تقييمية للهيئة من
جهة حمايدة ،و�أثر �أن�شطتها على �أداء
�سوق ر�أ�س املال ،ومدى حتقيق الهيئة
لأهدافها الأ�سا�سية.
�أو ًال :على �صندوق التنمية ال�صناعية
()56/110
(1435/11/21هـ)
ال�سعودي الآتي:
 -1التن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة قبل �إيقاف �إقرا�ض �أي من
م�شروعات القطاعات ال�صناعية.
 -2رفع احلد الأعلى لل�ضمان
املحدد يف برنامج كفالة متويل املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة.
ثانياً :على وزارة املالية �سداد الفرق
بني ر�أ�س املال امل�صرح به ور�أ�س املال
املدفوع لل�صندوق.
املوافقة على الوثائق اخلتامية
()57/111
للم�ؤمتر العاملي لالت�صاالت الدولية (1435/11/27هـ)
(دبي 2012م) ،ب�ش�أن حتديث لوائح
االت�صاالت الدولية ،املوقع عليها يف
مدينة دبي بتاريخ 1434/2/1هـ املوافق
2012/12/14م  ،بال�صيغة املرفقة.
()55/109
(1435/11/20هـ)

الإبقاء على م�شروع نظام البحث
�إعادة م�شروع نظام البحث جلنة ال�ش�ؤون
العلمي ،عم ً
ال باملادة ( )17التعليمية والبحث العلمي؛ بال�صيغة التي �سبق �أن وافق
العلمي
من نظام جمل�س ال�شورى
عليها جمل�س ال�شورى بقراره ذي الرقم
 49/50والتاريخ 1425/11/1هـ.
املوافقة على م�شروع
()58/113
جلنة ال�ش�ؤون
م�شروع الإ�سرتاتيجية
(1435/12/19هـ)
االقت�صادية
العامة لتنمية ال�سياحة
الإ�سرتاتيجية العامة لتنمية
والطاقة
الوطنية (املحدثة).
ال�سياحة الوطنية (املحدثة) ،
بال�صيغة املرفقة.
()57/112
(1435/11/27هـ)
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114

تعديل املادة (ال�ساد�سة)
من الالئحة املنظمة
جلائزة خادم احلرمني
ال�شريفني لتكرمي
املخرتعني واملوهوبني

115

م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف
بني وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف
والدعوة والإر�شاد يف
اململكة العربية ال�سعودية،
ووزارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف يف
مملكة البحرين
التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للموانئ
للعام املايل 1435/1434هـ.
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م�شروع مذكرة تفاهم
بني وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف
والدعوة والإر�شاد يف
اململكة العربية ال�سعودية،
ووزارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف جمهورية
القمر املتحدة يف جمال
ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف
م�شروع مذكرة تفاهم
للتعاون يف جمال ال�سياحة
بني الهيئة العامة
لل�سياحة والآثار يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة
ال�سياحة يف اجلمهورية
اليونانية
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اللجنة التي
در�سته

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

عدم املوافقة على تعديل املادة
()59/114
جلنة ال�ش�ؤون
التعليمية والبحث (ال�ساد�سة) من الالئحة املنظمة جلائزة (1435/12/20هـ)
العلمي
خادم احلرمني ال�شريفني لتكرمي
املخرتعني واملوهوبني ،ال�صادرة بقرار
جمل�س الوزراء ذي الرقم  312والتاريخ
1431/9/6هـ.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
()60/115
جلنة ال�ش�ؤون
للتعاون يف جمال ال�ش�ؤون الإ�سالمية (1435/12/26هـ)
الإ�سالمية
والق�ضائية
والأوقاف بني وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف يف
مملكة البحرين ،املوقع عليها يف مدينة
املنامة بتاريخ 1435/6/22هـ املوافق
2014/4/22م ،بال�صيغة املرفقة.
آتي:
على امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال
()60/116
جلنة النقل
�أو ًال  :العمل على رفع معدل
(1435/12/26هـ)
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات
�إنتاجية مناولة احلاويات؛ لتـتوافق
مع املعدل العاملي.
ثانياً  :ت�ضمني تقريرها ال�سنوي القادم
ن�سب ت�شغيل جممعات �إ�صالح ال�سفن،
و�أحوا�ض البناء ،ومرافق تـ�شيـيـد
املن�صات البحرية.
ثالثاً  :تخ�صي�ص �أر�صفة للنقل
ال�ساحلي ب�أجور ت�شجيعية؛ لتحفيز
اال�ستثمار يف هذا القطاع.
بني
تفاهم
املوافقة على م�شروع مذكرة
()61/117
جلنة ال�ش�ؤون
وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف (1435/12/27هـ)
الإ�سالمية
والق�ضائية
والدعوة والإر�شاد يف اململكة العربية
ال�سعودية ووزارة العدل وال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف جمهورية القمر املتحدة
يف جمال ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف،
املوقع عليها يف مدينة جدة بتاريخ
1435/7/7هـ املوافق 2014/5/6م،
بال�صيغة املرفقة.
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
()62/118
جلنة ال�ش�ؤون
للتعاون يف جمال ال�سياحة بني الهيئة (1436/1/3هـ)
االقت�صادية
والطاقة
العامة لل�سياحة والآثار يف اململكة
العربية ال�سعودية ووزارة ال�سياحة يف
اجلمهورية اليونانية ،املوقع عليها يف
مدينة الريا�ض بتاريخ 1435/4/10هـ
املوافق 2014/2/10م ،بال�صيغة املرفقة.
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119

م�شروع مذكرة تـفاهم بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
جمهورية جنوب �إفريقيا
للتعاون يف جمال ال�سياحة

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

120

التقرير ال�سنوي لوزارة
العمل للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال  :املوافقة على م�شروع مذكرة
تفاهم بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية جنوب
�إفريقيا للتعاون يف جمال ال�سياحة،
املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1435/4/16هـ املوافق 2014/2/16م،
بال�صيغة املرفقة.
ثانياً  :قيام الهيئة العامة لل�سياحة
والآثار بالتن�سيق مع اجلانب اجلنوب
�إفريقي بتعديل نهاية املذكرة باتباع
�إجراءات الت�صحيح امل�شار �إليها يف
الفقرة ( )1من املادة ( )79من اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969م،
امل�صادق عليها باملر�سوم امللكي ذي الرقم
م 25/والتاريخ 1423/6/25هـ ،وذلك
بحذف عبارة « :ويف حالة االختالف يف
التف�سري ،يعتد بالن�ص الإجنليزي».
�أو ًال :على وزارة العمل الآتي:
()64/120
 -1التـن�سيق مع اجلهات املعنية؛ لإعداد (1436/1/10هـ)
دليل موحد للأن�شطة االقت�صادية،
واملهن املرتبطة بها.
 -2الإ�سراع يف �إن�شاء ملحقيات عمالية
يف ممثليات اململكة يف الدول التي
ت�ستقدم منها �أكرث العمالة.
 -3و�ضع ميثاق لأخالقيات العمل،
والت�أكد من تطبيقه يف خمتلف
قطاعات العمل.
 -4الإ�سراع يف و�ضع الآليات املنا�سبة
لت�أهيل ال�شباب ال�سعودي للعمل
ب�شركات املقاوالت و�شركات ال�صيانة؛
بالتخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق العمل.
ثانياً� :إن�شاء جلنة يف الوزارة تـتكون من
اجلهات ذات العالقة؛ للتـن�سيق والإ�شراف
على �إ�سرتاتيجية التوظيف ال�سعودية،
وتوفري الدعم الالزم لتـنـفيذها.
ثالثاً :الت�أكيد على �أهمية ا�ستمرار جهود
الوزارة -بالتن�سيق مع وزارة الداخلية-
لت�صحيح �أو�ضاع العمالة الوافدة املخالفة
لأنظمة الإقامة والعمل.
رابعاً� :إلزام ال�شركات الكبرية التي
متلك الدولة �أغلبية ر�أ�س مالها� ،أو
التي منحت امتيازات من الدولة؛
بالتوظيف املبا�شر لل�سعوديني ،وعدم
حتويل �أعمالها امل�ستمرة �إلى �شركات �أو
م�ؤ�س�سات �أخرى.
()63/119
(1436/1/4هـ)
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اللجنة التي
در�سته
جلنة ال�ش�ؤون
املالية

�إعادة درا�سة اقرتاح �إ�ضافة
فقرة جديدة للمادة ()42
من نظام ال�سوق املالية
تعني بعالوة الإ�صدار،
بنا ًء على املادة  17من نظام
جمل�س ال�شورى
جلنة الإ�سكان
�إعادة درا�سة م�شروع
الئحة مراقبة الأرا�ضي واملياه واخلدمات
العامة
احلكومية و�إزالة التعديات
عم ً
ال باملادة ( )17من
نظام جمل�س ال�شورى

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

املوافقة على ما ورد من
احلكومة حيال قرار جمل�س
ال�شورى ذي الرقم 53/60
والتاريخ 1432/11/4هـ.

()65/121
(1436/1/11هـ)

�أو ًال  :املوافقة على تعديل م�سمى
م�شروع « الئحة مراقبة الأرا�ضي
احلكومية و�إزالة التعديات» ,وبع�ض
موادها  ,التي �سبق �أن وافق عليها
جمل�س ال�شورى بقراره ذي الرقم 10/8
والتاريخ 1432/4/23هـ؛ لي�صبح امل�شروع
مب�سمى « الئحة حماية الأرا�ضي
احلكومية» ،وتكون موادها
وفق ال�صيغة املرفقة.
ثانياً  :نقل احلكم الوارد يف الفقرة
( )4من املادة (ال�سابعة) من م�شروع
احلكومة بعد تعديله؛ �إلى الأداة
التي �سي�صدر بها امل�شروع؛ ليكون
بالن�ص الآتي :
« ي�صحح و�ضع الإحداثات القائمة وقت
�صدور هذه الالئحة ؛ بتمليك �أ�صحابها
املواقع التي �أقاموا عليها منازلهم-
يف حدود امل�ساحة الالزمة لل�سكن
الفعلي -بعد �أخذ قيمة الأر�ض منهم؛
�إذا كان الإحداث لغر�ض �إقامة منزل يف
�أر�ض حكومية ،وكان املتعدي مواطناً
ال م�سكن له �سواه ،ومل يكن يف موقع
يعرت�ض خطوط اخلدمات ،ولي�س يف
بقائه �ضرر �أو خطر على �أحد �أو �إثارة
مل�شاكل جماعية ،ومل يكن الق�صد منه
�إحداث هجرة جديدة ،وثبتت حاجته
لذلك املنزل؛ ويتم الت�صحيح بقرار من
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية بنا ًء
على تو�صية من اللجنة املركزية ،ويعد
يف حكم املنزل الواحد ،من كانت لديه
�أكرث من زوجة وقام ببناء منزل يف �أكرث
من موقع لإيواء �أ�سرته».
ثالثاً :على وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية  -بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  -الإ�سراع يف �إعداد م�شروع نظام
حلماية الأرا�ضي احلكومية يكون بدي ً
ال
عن هذه الالئحة.

()65/122
(1436/1/11هـ)
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123

التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة
مل�ستـ�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبـيئة

124

التقرير ال�سنوي لهيئة
االت�صاالت وتقنية
املعلومات للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال :زيادة الطاقة اال�ستيعابية يف
امل�ؤ�س�سة العامة مل�ستـ�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث من خالل
�إيجاد فروع تقدم الرعاية الطبية
التخ�ص�صية مبناطق اململكة ح�سب
احلاجة؛ متا�شياً مع التنظيم الأ�سا�سي
للم�ؤ�س�سة؛ ملراعاة ظروف املر�ضى،
ولتقدمي الرعاية الطبية التخ�ص�صية
قريباً من مقر �إقامتهم.
ثانياً :متكني امل�ؤ�س�سة من تطبيق
النظم واللوائح اخلا�صة بها ،و�إعطا�ؤها
مزيداً من املرونة املالية والإدارية؛
ملوا�صلة دعم ا�ستقطاب الكوادر
ال�صحية الوطنية والعاملية املتميزة،
واملحافظة عليها.
ثالثاً :العمل على ا�ستقطاب املزيد
من املمر�ضات ال�سعوديات امل�ؤهالت،
واملخت�صني ال�صحيني من حملة
البكالوريو�س؛ لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة
يف رفع م�ستويات الإحالل ،ون�سب
ال�سعودة امل�ستهدفة.
رابعاً :دعم مركز �أبحاث التوحد يف
امل�ؤ�س�سة؛ ليتمكن من ت�أهيل
وتدريب املدربني يف مراكز التوحد
الت�أهيلية الأخرى.
خام�ساً :التو�سع يف برامج ابتعاث
�أع�ضاء الفريق ال�صحي من ال�سعوديني،
وتدريبهم يف خمتلف التخ�ص�صات
الدقيقة التي حتتاجها امل�ؤ�س�سة يف
م�ستـ�شفياتها ،والعمل على معاجلة
ال�صعوبات يف هذا املجال.
على هيئة االت�صاالت وتقنية
()66/124
(1436/1/17هـ)
املعلومات الآتي:
�أو ًال  :ت�شجيع �شركات االت�صاالت
وتقنية املعلومات على التو�سع يف
ا�ستخدامات احلو�سبة ال�سحابية حملياً،
وتوفري البيئة التنظيمية املنا�سبة.
ثانياً  :العمل مع م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي على تفعيل نظام
تطبيقات املدفوعات الإلكرتونية؛
لتعزيز التجارة الإلكرتونية.
ثالثاً � :إلزام مقدمي خدمات االت�صاالت
وتقنية املعلومات بتطوير �آليات فاعلة؛
ملعاجلة م�شكالت العمالء ،و�إخطارهم
خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ
تقدمي ال�شكوى كحد �أق�صى.
()66/123
(1436/1/17هـ)
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ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

جلنة الإ�سكان على الهيئة امللكية للجبيل وينبع الآتي)67/125( :
التقرير ال�سنوي للهيئة
امللكية للجبيل وينبع للعام واملياه واخلدمات �أو ًال  :العمل على توفري � ٍ
أرا�ض للتو�سع (1436/1/18هـ)
ال�صناعي واخلدمي يف املدن ال�صناعية
العامة
املايل 1435/1434هـ.
الثالث التابعة للهيئة؛ مبا يف ذلك
العمل على �إنهاء الإجراءات الثبوتية
لنقل ملكية الأرا�ضي ال�صناعية
اجلديدة يف مدينة ينبع ال�صناعية من
اجلهات ذات االخت�صا�ص �إلى الهيئة.
ثانياً  :التو�سع يف ا�ستقطاب
م�ستثمرين لال�ستثمار يف ال�صناعات
الثانوية وامل�ساندة  ،خا�صة يف املجاالت
التقنية واملعرفية.
ثالثاً :تكليف جهات حمايدة للقيام
بدرا�سات عن التلوث البيئي الناجم
عن امل�شروعات ال�صناعية وطرائق
احلد منها يف مناطق اجلبيل وينبع،
واال�ستفادة من النتائج يف التخطيط
والتو�سع ال�صناعي.
�أو ًال  :تكوين جلنة خا�صة لدرا�سة
( /67/126د)
جلنة الإدارة
م�شروع النظام اجلزائي
م�شروع النظام اجلزائي لالعتداء
(1436/1/18هـ)
لالعتداء على املال العام واملوارد الب�شرية
على املال العام .
ثانياً  :تقوم اللجنة بدرا�سة امل�شروع
امل�شار �إليه ،وتقدمي تو�صياتها للمجل�س
خالل �شهرين من تاريخ تبليغ هذا
القرار ،ولها �أن ت�ستعني مبن تراه
�أثـناء الدرا�سة.
ثالثاً  :يـبلغ هذا القرار ملن يلزم
لإنفاذه.
تعديل
م�شروع
�أو ًال  :املوافقة على
()68/127
جلنة ال�ش�ؤون
تعديل بع�ض مواد نظام
بع�ض مواد نظام الدفاع املدين ،ال�صادر (1436/1/24هـ)
الأمنية
الدفاع املدين
باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 10/والتاريخ
1406/5/10هـ ،بال�صيغة املرفقة.
ثانياً  :يقوم جمل�س الدفاع املدين
بتقومي نتائج تطبيق الإجراءات الواردة
يف التعديالت املقرتحة وال�صعوبات
التي واجهته يف �ش�أنها ،و�إبداء املرئيات
حيالها ،وذلك خالل ثالث �سنوات من
تاريخ نفاذ تلك التعديالت.
�أو ًال  :دعم بند الأبحاث العلمية
()68/128
التقرير ال�سنوي للرئا�سة جلنة ال�ش�ؤون
والدرا�سات؛ مبا ميكن الرئا�سة العامة (1436/1/24هـ)
الإ�سالمية
العامة للبحوث العلمية
والق�ضائية
والإفتاء للعام املايل
للبحوث العلمية والإفتاء من �إجراء
1435/1434هـ.
التعاقد مع دور الرتجمة الوطنية
املتخ�ص�صة.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند «
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وتاريخه

ثانياً « من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  65/122والتاريخ 1432/1/13هـ،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للرئا�سة للعام
املايل 1429/1428ه ,ون�صه� « :إن�شاء
مركز للبحوث والدرا�سات ,واعتماد
املتطلبات املادية والب�شرية الالزمة
لذلك».
ثالثاً � :إن�شاء مركز للوثائق
واملحفوظات بالرئا�سة.
جلنة ال�ش�ؤون املوافقة على م�شروع اتفاقية بني اململكة ()69/129
م�شروع اتفاقية بني
العربية ال�سعودية ومملكة �إ�سبانيا (1436/1/25هـ)
الأمنية
اململكة العربية ال�سعودية
ومملكة �إ�سبانيا للتعاون يف
للتعاون يف املجاالت الأمنية ومكافحة
املجاالت الأمنية ومكافحة
اجلرمية ،املوقع عليها يف مدينة
اجلرمية
جدة بتاريخ 1435/7/19هـ املوافق
2014/5/18م ،بال�صيغة املرفقة.
()69/130
�أو ًال � :أن �إحالة القا�ضي على التقاعد
جلنة ال�ش�ؤون
طلب �إي�ضاح املق�صود
للأ�سباب املن�صو�ص عليها يف املواد (1436/1/25( ،51هـ)
الإ�سالمية
من عبارة «الإحالة على
 )82 ،69من نظام الق�ضاء (ال�سابق)،
والق�ضائية
التقاعد» الواردة يف املواد
ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم
()82 ، 69 ، 51
م 64/والتاريخ 1395/7/14هـ؛ تعني
من نظام الق�ضاء
ا�ستحقاقه للمعا�ش التقاعدي.
(ال�سابق) ،ال�صادر
ثانياً � :أن الإحالة على التقاعد
باملر�سوم امللكي ذي
املن�صو�ص عليها يف املادة (اخلام�سة
الرقم م 64/والتاريخ
والع�شرين) من نظام هيئة التحقيق
1395/7/14هـ.
واالدعاء العام ،ال�صادر باملر�سوم
امللكي ذي الرقم م 56/والتاريخ
1409/10/24هـ؛ تعني ا�ستحقاق
املعا�ش التقاعدي.
()70/131
املوافقة على م�شروع اتفاقية تعاون
جلنة الإ�سكان
م�شروع اتفاقية تعاون
واملياه واخلدمات يف جمال ال�ش�ؤون البلدية بني حكومة (1436/2/2هـ)
يف جمال ال�ش�ؤون
العامة
البلدية بني حكومة
اململكة العربية ال�سعودية وحكومة
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة الأردنية الها�شمية ،املوقع
وحكومة اململكة الأردنية
عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ
الها�شمية
1435/4/25هـ ،املوافق 2014/2/25م،
بال�صيغة املرفقة.
م�شروع مذكرة تفاهم
بني وزارة اخلدمة املدنية
باململكة العربية ال�سعودية
وديوان اخلدمة املدنية يف
اململكة الأردنية الها�شمية

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

()71/132
املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم بني
وزارة اخلدمة املدنية يف اململكة العربية (1436/2/3هـ)
ال�سعودية وديوان اخلدمة املدنية يف
اململكة الأردنية الها�شمية ،املوقع عليها
يف مدينة عمان بتاريخ 1435/10/9هـ،
املوافق 2014/8/5م ،بال�صيغة املرفقة
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التقرير ال�سنوي مل�صلحة
الزكاة والدخل للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

134

م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة املجر
لتجنب االزدواج ال�ضريبي
وملنع التهرب ال�ضريبي
يف �ش�أن ال�ضرائب على
الدخل وعلى ر�أ�س املال،
وم�شروع الربوتوكول
املرافق له

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

135

تقرير ال�سنوات الثالث
الأولى من خطة التنمية
التا�سعة (1432/1431هـ
 1434/1433هـ) للرئا�سةالعامة للأر�صاد وحماية
البيئة.

جلنة ال�ش�ؤون
ال�صحية والبيئة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال  :على م�صلحة الزكاة والدخل
الآتي:
 -1ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة
تو�ضيحاً لأ�سلوب الفح�ص املطبق
لديها ،و�آلية �إ�سناد احلاالت (الإقرارات)
املختارة للفاح�صني.
 -2و�ضع منهجية موحدة للحد
من تفاوت �أ�سلوب الربط الزكوي
وال�ضريبي من فرع لآخر ،واحلد من
ت�أخري الربوط ،مع �أخذ عاملي املخاطر
والأهمية الن�سبية يف االعتبار.
ثانياً � :سرعة تطوير النظم والهياكل
املالية والإدارية ،و�أ�ساليب العمل يف
امل�صلحة؛ مبا ي�ؤدي �إلى تطوير الأداء.
()72/134
املوافقة على م�شروع اتفاقية بني
(1436/2/9هـ)
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة املجر لتجنب االزدواج
ال�ضريبي وملنع التهرب ال�ضريبي يف
�ش�أن ال�ضرائب على الدخل وعلى ر�أ�س
املال ،وم�شروع الربوتوكول املرافق له،
املوقع عليهما يف مدينة الريا�ض بتاريخ
1435/5/23هـ املوافق 2014/3/24م،
بال�صيغتني املرفقتني.
()72/135
�أو ًال  :اعتماد م�شروع التوعية البيئية
وخدمات الرئا�سة –ح�سب خطة
(1436/2/9هـ)
الت�شغيل املعتمدة لدى الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة– وتفعيل
م�شاركة اجلهات ذات العالقة فيها،
واال�ستفادة منها.
ثانياً  :دعم م�شروع التـفـتي�ش البيئي
بالكوادر الالزمة واملختربات؛ لتغطية
مناطق اململكة كافة.
ثالثاً  :الت�أكيد على البند (رابعاً)
من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم
 73/111والتاريخ 1430/2/8هـ ،ون�صه:
«الإ�سراع ب�إ�صدار نظام �إدارة املناطق
ال�ساحلية ،الذي �سبق موافقة جمل�س
ال�شورى عليه بالقرار ذي الرقم 56/75
والتاريخ 1426/11/24هـ».
رابعاً  :على الرئا�سة زيادة حمطات
املراقبة الإ�شعاعية ال�سطحية واملتـنـقلة؛
لتغطية مناطق اململكة.
خام�ساً :درا�سة �إن�شاء وزارة للبيئة،
ومدى �إمكانية مالءمة ذلك لتحقيق
�أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية للبيئة،
وتقليل جوانب االزدواجية ،وزيادة
الفعالية يف خدمات الإ�صحاح البيئي.
()71/133
(1436/2/3هـ)
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م�شروع مذكرة تفاهم بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
جمهورية الهند يف
جمال الدفاع

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

137

التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
للعام املايل 1435/1434هـ.

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

138

التقرير ال�سنوي لوزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة
والإر�شاد للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والق�ضائية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

()73/136
(1436/2/10هـ)

املوافقة على م�شروع مذكرة تفاهم
بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة جمهورية الهند يف جمال
الدفاع ،املوقع عليها يف مدينة
دلهي بتاريخ 1435/4/26هـ ،املوافق
2014/2/26م ،بال�صيغة املرفقة.
()73/137
على امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد الآتي:
(1436/2/10هـ)
�أو ًال  :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة معلومات مف�صلة عن الدرا�سة
التي �أجرتها حول م�شكلة العجز يف
ح�سابي التقاعد؛ من حيث ت�شخي�ص
حجم امل�شكلة ,وحتديد م�سبباتها،
واقرتاح حلول عملية وواقعية
ملواجهتها.
ثانياً :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة بيانات تف�صيلية م�ستوفاة
لطبيعة ا�ستـثماراتها اخلارجية :نوعاً,
ووجه ًة ,وعوائد.
ثالثاً :بذل املزيد من اجلهد يف �سبيل
م�ساعدتها لذوي املعا�شات ال�ضئيلة من
املتقاعدين وامل�ستفيدين عنهم.
رابعاً  :املبادرة باتخاذ التدابري الالزمة
 بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ل�سرعة �إنهاء الربط الآيل معالقطاعات ذات العالقة بعملها؛ ل�ضمان
و�صول البيانات التي حتتاجها ب�شكل
فوري ,وحمدث ,وموثوق.
()73/138
�أو ًال :اعتماد وظائف �أئمة وم�ؤذنني
وخدم م�ساجد ،ح�سب االحتياج الوارد (1436/2/10هـ)
يف تقرير وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،وفقاً
للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ال�صادرة
عن م�صلحة الإح�صاءات العامة بوزارة
االقت�صاد والتخطيط لعام 1431هـ.
ثانياً  :اعتماد املبالغ الالزمة لتنفيذ
الربامج الدعوية؛ ملحاربة
الغلو والتطرف والإرهاب بجميع
الو�سائل املتاحة.
ثالثاً  :بناء مقرات ثابتة ومنا�سبة يف
املنافذ الربية واجلوية والبحرية،
ومدن احلجاج واملواقيت؛ للقيام باملهام
املنوطة بالوزارة يف هذه الأماكن.
رابعاً  :تفعيل �إ�سرتاتيجية اململكة
العربية ال�سعودية للعمل
الإ�سالمي يف اخلارج.
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139

اللجنة التي
در�سته

التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة
الربيد ال�سعودي للعام
املايل 1435/1434هـ.

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

140

اتفاقية تعاون يف جمال
االعرتاف املتبادل برخ�ص
القيادة بني حكومة
اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة اململكة املغربية

جلنة ال�ش�ؤون
الأمنية

141

جلنة ال�ش�ؤون
التقرير ال�سنوي للهيئة
ال�سعودية للحياة الفطرية ال�صحية والبيئة
للعام املايل 1435/1434هـ.

142

التقرير ال�سنوي ل�صندوق
التنمية العقارية للعام
املايل 1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال  :على م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي
الآتي:
 -1التن�سيق مع هيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،واجلهات الأخرى ذات
العالقة؛ ل�سرعة ا�ستكمال منظومة
التعامل بالربيد الإلكرتوين املحلي
املقدم من قبل امل�ؤ�س�سة.
 -2تكثيف اجلهود يف �سبيل حت�سني
ورفع كفاءة القدرات الب�شرية امل�ؤهلة
لديها يف جماالت تقدمي اخلدمات
اجلديدة لقطاعي امل�ؤ�س�سات ،والأفراد.
ثانـيـاً :الت�أكيد على البند (�أو ًال)
من قرار جمل�س ال�شورى ذي الرقم
 7/5والتاريخ 1432/3/24ه ،ب�ش�أن
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة للعام املايل
1431/1430ه ،ون�صه�« :إعادة هيكلة
قطاع الربيد ،بحيث تف�صل اجلهة
املنظمة عن اجلهات املقدمة للخدمة».
()74/140
املوافقة على م�شروع اتفاقية تعاون
يف جمال االعرتاف املتبادل برخ�ص (1436/2/16هـ)
القيادة بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة اململكة املغربية،
املوقع عليها يف مدينة مراك�ش بتاريخ
1435/5/11هـ  ،املوافق 2014/3/12م،
بال�صيغة املرفقة.
()74/141
�أو ًال  :دعم برنامج املراقبة اجلوية يف
الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية؛ (1436/2/16هـ)
للحفاظ على املحميات ،واحلد من
املخالفات املتكررة.
ثانياً  :على الهيئة التو�سع يف مناطق
الرعي املحمية ،وحتديد املدة الكافية
لنمو النباتات ،وتنظيم الرعي فيها من
خالل الئحة تنظيمية لذلك.
ثالثاً  :دعم ميزانية الهيئة؛ لتمكينها
من بناء مقرها الرئي�س ومكاتبها
الفرعية ،ومتطلبات �أعمالها الأخرى،
وتنفيذ مهامها الت�شغيلية بكفاءة
واقتدار.
()74/142
�أو ًال � :سرعة تطوير نظام �صندوق
التنمية العقارية؛ لي�صبح م�ؤ�س�سة (1436/2/16هـ)
متويلية قادرة على تقدمي الأدوات
املالية ,التي تلبي احتياجات املواطن
ب�صيغة �أكرث مرونة وحداثة.
ثانياً  :على وزارة املالية �سرعة �سداد
الفرق بني ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع
()73/139
(1436/2/10هـ)
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143

التقرير ال�سنوي لوزارة
النقل للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة النقل
واالت�صاالت
وتقنية املعلومات

144

اقرتاح تعديل �أ�سماء جلان
املجل�س املتخ�ص�صة.

املجل�س

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

لل�صندوق ,وقدره (000ر000ر983ر)38
ثمانية وثالثون ملياراً وت�سعمائة
وثالثة وثمانون مليون ريـال.
ثالثاً  :على ال�صندوق -بالتن�سيق
مع وزارة املالية ،ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية -و�ضع �ضوابط لإعفاء
املقرت�ضني الذين يثبت عجزهم
عن �سداد ما عليهم من م�ستحقات,
وتعوي�ض ال�صندوق عن هذه املبالغ.
رابعاً  :على ال�صندوق �إعادة النظر يف
جدول دفعات القرو�ض ,مبا ي�ؤدي �إلى
زيادة الدفعة الأولى للمقرت�ض ,وكذلك
�إعادة النظر يف ن�سبة الدفعات مقارنة
باملنجز يف املبنى.
()74/143
على وزارة النقل الآتي:
(1436/2/16هـ)
�أو ًال :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة ما مت ب�ش�أن تنفيذ ما يخ�ص
الوزارة يف «اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�سالمة املرورية» التي اعتمدها
جمل�س الوزراء؛ ملعاجلة احلوادث
املرورية واحلد منها.
ثانياً :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة معلومات عن «م�شاريع النقل
العام يف املدن»؛ ي�شمل ن�سبة الإجناز،
وال�صعوبات ،واحللول املقرتحة.
ثالثاً :التن�سيق مع الأمانات والبلديات؛
لتخ�صي�ص مواقع ملحطات نقل
الب�ضائع بال�شاحنات ،و�أن تكون يف
املداخل الرئي�سية للمدن.
رابعاً :تو�ضيح خطتها الهند�سية
اخلا�صة ب�إن�شاء �شبكة النقل العام
الثانوية لل�سكك احلديدية واحلافالت
داخل مناطق اململكة.
خام�ساً :الإ�سراع يف �إعداد �أدلة وطنية
موحدة لت�صميم الطرق ،و�إن�شائها،
و�صيانتها ،و�إدارتها ،و�آليات
متابعة لتطبيق تلك الأدلة؛ مبا يكفل
ال�سالمة املرورية.
�أو ًال  :املوافقة على �إعادة تكوين جلان
املجل�س املتخ�ص�صة؛ لت�صبح �أ�سما�ؤها
وفق ال�صيغة املرفقة بهذا القرار.
ثانياً :يبلغ هذا القرار ملن يلزم
العتماده و�إنفاذ موجبه؛ اعتباراً من
تاريخ 1436/3/3هـ.

 /75/144د
1436/2/17هـ
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145

م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة
جمهورية �أذربيجان
لتجنب االزدواج ال�ضريبي
وملنع التهرب ال�ضريبي
يف �ش�أن ال�ضرائب على
الدخل وعلى ر�أ�س املال،
وم�شروع الربوتوكول
املرفق معه
التقرير ال�سنوي ملجل�س
حماية املناف�سة للعام
املايل 1434/1433هـ.

147

م�شروع اتفاقية عامة
للتعاون بني حكومة
اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة جمهورية القمر
املتحدة

جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية

148

التقرير ال�سنوي لوزارة
اخلدمة املدنية للعام
املايل 1435/1434هـ.

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

146

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

()75/145
(1436/2/17هـ)

املوافقة على م�شروع اتفاقية بني
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وحكومة جمهورية �أذربيجان لتجنب
االزدواج ال�ضريبي وملنع التهرب
ال�ضريبي يف �ش�أن ال�ضرائب على الدخل
وعلى ر�أ�س املال ،وم�شروع الربوتوكول
املرفق معه ،املوقع عليهما يف مدينة
الريا�ض بتاريخ  14رجب 1435هـ املوافق
13مايو 2014م ،بال�صيغتني املرفقتني.
�أو ًال  :العمل على حتويل جمل�س حماية ()75/146
املناف�سة �إلى هيئة عامة ،ترتبط برئي�س (1436/2/17هـ)
جمل�س الوزراء.
ثانياً  :توفري الدعم املايل ،والكوادر
الفنية املتخ�ص�صة الالزمة للمجل�س.
ثالثاً  :العمل على ن�شر ثقافة املناف�سة،
وزيادة الوعي ب�أهميتها.
رابعاً  :على املجل�س �إعداد درا�سة
للوقوف على املمار�سات االحتكارية
يف ال�سوق ال�سعودي ،التي ت�ؤثر على
املناف�سة امل�شروعة.
76/147
املوافقة على م�شروع اتفاقية عامة
1436/2/23هـ
للتعاون بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية القمر
املتحدة ،املوقع عليها يف مدينة
جدة بتاريخ 1435/8/20هـ املوافق
2014/6/18م ،بال�صيغة املرفقة.
76/148
على وزارة اخلدمة املدنية الآتي:
1436/2/23هـ
�أو ًال :ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية
القادمة بنداً عن م�ستجدات حماور
التحول اال�سرتاتيجي وبراجمه،
والن�شاطات التي متت تغطيتها ،وما
�أجنز منها.
ثانياً  :تطبيق م�ؤ�شرات قيا�س الأداء
الت�شغيلية على جميع ن�شاطات الوزارة،
وتطويرها.
ثالثاً :العمل على تطوير معايري
اجلدارة ،وبناء ثقافة العمل؛ لرفع
كفاءة الأداء يف قطاع اخلدمة املدنية.
رابعاً  :القيام بدرا�سات دورية لقيا�س
�أداء املوظف العام و�إنتاجيته ،ومقارنتها
مبثيالتها يف دول خمتارة ،واال�ستفادة
من النتائج لتطوير م�ستوى الأداء
والإنتاجية يف القطاع احلكومي.
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149

م�شروع اتفاقية بني
اململكة العربية ال�سعودية
و جمهورية طاجيك�ستان
لتجنب االزدواج ال�ضريبي
وملنع التهرب ال�ضريبي
يف �ش�أن ال�ضرائب على
الدخل وعلى ر�أ�س املال،
املوقع عليها بنا ًء على
قرار جمل�س الوزراء
ذي الرقم  288والتاريخ
1433/9/4هـ .
التقرير ال�سنوي
للرئا�سة العامة لهيئة
الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر للعام املايل
1435/1434هـ.

جلنة ال�ش�ؤون
املالية

151

م�شروع نظام التجارة
باملنتجات البرتولية.

150

جلنة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية
والق�ضائية

جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية
والطاقة

ن�ص القرار
خام�ساً :التن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة لدرا�سة تعديل �سلم الرواتب
من النظام الثابت �إلى املرن.
�ساد�ساً :العمل مع اجلهات ذات العالقة
لرفع مقدار بدل النقل للموظفات
ال�سعوديات.
املوافقة على م�شروع اتفاقية بني
اململكة العربية ال�سعودية و جمهورية
طاجيك�ستان لتجنب االزدواج ال�ضريبي
وملنع التهرب ال�ضريبي يف �ش�أن
ال�ضرائب على الدخل وعلى ر�أ�س املال،
املوقع عليها يف مدينة الريا�ض بتاريخ
14رجب  1435هـ املوافق 13مايو2014م،
بال�صيغة املرفقة.
�أو ًال  :على الرئا�سة العامة لهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر الآتي:
 -1ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة
تف�صي ً
ال للربامج والدورات والوحدات
اجلديدة ،وف�صلها عن الربامج
امل�ستمرة �أو الثابتة.
 -2القيام مبزيد من الربامج التوعوية
املوجهة لل�شباب وال�شابات.
 -3تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم
لأع�ضائها لتطوير التعامل
مع اجلمهور.
 -4ت�ضمني تقاريرها ال�سنوية القادمة
نتائج م�ؤ�شرات قيا�س الأداء.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(رابعاً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم ( )23/21والتاريخ 1432/5/20هـ،
ب�ش�أن التقرير ال�سنوي للرئا�سة للعام
املايل 1429/1428هـ ،ون�صه« :افـتـتاح
مراكز هيئة جديدة يف الأماكن
املحتاجة �إلى ذلك يف جميع املناطق على
�سبيل التدرج �إلى �أن يتم
ت�سديد االحتياج».
املوافقة على م�شروع نظام التجارة
باملنتجات البرتولية ،وفق ال�صيغة
املرافقة.

رقم القرار
وتاريخه

77/149
1436/2/24هـ

77/150
1436/2/24هـ

77/151
1436/2/24هـ
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م�شروع التنظيم الأ�سا�س
لتطبيق كود البناء
ال�سعودي

جلنة الإ�سكان
واملياه واخلدمات
العامة

ت�سمية �أع�ضاء جلان
املجل�س املتخ�ص�صة
الالزمة ملمار�سة
اخت�صا�صاته ،والأ�سماء
املر�شحة لع�ضوية كل
جلنة ،ورئي�سها ونائبه
التقرير ال�سنوي ملعهد
الإدارة العامة للعام املايل
1435/1434هـ

الأمانة العامة

جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية

ن�ص القرار

رقم القرار
وتاريخه

�أو ًال :املوافقة على تعديل املواد (الأولى،
وال�سابعة ،وال�ساد�سة ع�شرة) من م�شروع
نظام تطبيق كود البناء ال�سعودي ،الذي
�سبق �أن وافق عليه جمل�س ال�شورى
بقراره ذي الرقم  75/183والتاريخ
1434/2/10هـ؛ لت�صبح بال�صيغة املرفقة.
ثان ًيا :الإبقاء على املادتني (العا�شرة،
واحلادية ع�شرة) من م�شروع النظام؛
بال�صيغة التي �سبق �أن وافق عليها
جمل�س ال�شورى بقراره امل�شار �إليه.
 /78/153د
املوافقة على ت�سمية �أع�ضاء جلان
املجل�س املتخ�ص�صة ،وت�سمية رئي�س 1436/2/30هـ
كل جلنة ونائبه ،ح�سب البيانات
املرفقة وذلك ملدة �سنة اعتباراً من
1436/3/3هـ.
79/154
�أو ًال  :دعم مركز قيا�س �أداء الأجهزة
احلكومية بالإمكانات املادية والب�شرية 1436/3/1هـ
الالزمة؛ مبا ي�سهم يف حتقيق املهمات
امل�سندة �إليه ،مع الت�أكيد على الأجهزة
احلكومية ب�أهمية التعاون مع املركز.
ثانياً  :الت�أكيد على ما ورد يف البند
(�أو ًال) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  53/69والتاريخ 1428/11/16هـ،
ون�صه »:الت�أكيد على وزارة املالية
باعتماد املبالغ املتطلبة لإن�شاء فروع
رجالية ون�سائية ملعهد الإدارة يف املناطق
وفق اخلطة اخلم�سية».
ثالثاً � :إجراء مراجعة �شاملة ودورية
لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي
ينفذها املعهد؛ مبا ي�ضمن خف�ض ن�سبة
ت�سرب املتدربني ،وزيادة �أثر ذلك على
�أداء الأجهزة احلكومية امل�ستفيدة منها،
وت�ضمني النتائج تقارير املعهد ال�سنوية
القادمة.
رابعاً  :الـت�أكيد على ما ورد يف البند
(ثانياً) من قرار جمل�س ال�شورى ذي
الرقم  54/79والتاريخ 1429/11/18هـ،
ون�صه »:الت�أكيد على جميع اجلهات
احلكومية ب�إعداد م�سارات تدريبية
جلميع موظفيها ،والتن�سيق مع املعهد
فيما يتعلق باخت�صا�صاتها التدريبية».
77/152
1436/2/24هـ
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املقرتحات املقدمة من �أع�ضاء املجل�س ب�ش�أن م�شروعات �أنظمة
جديدة �أو تعديل �أنظمة نافذة ا�ستناد ًا للمادة الثالثة والع�شرين
من نظام جمل�س ال�شورى وما مت ب�ش�أنها ،وعددها ( )30مو�ضوع ًا

م

املو�ضوع

1

مقرتح ب�ش�أن م�شروع نظام اللياقة البدنية
واملقدم من ع�ضو املجل�س ال�سابق اللواء
الدكتور /حممد بن في�صل �أبو �ساق.
مقرتح نظام االدخار للع�سكريني ،واملقدم
من ع�ضو املجل�س ال�سابق اللواء
الدكتور /حممد بن في�صل �أبو �ساق.
مقرتح تعديل نظام املرور ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )85/وتاريخ 1428/10/26هـ،
ب�إ�ضافة حكم جديد �إلى عجز املادة الرابعة
واخلم�سني ،واملقدم من ع�ضو املجل�س
الدكتور/مفلح الر�شيدي.
مقرتح م�شروع نظام الت�سجيل اجلنائي ورد االعتبار،
املقدم من ع�ضو املجل�س ال�سابق الدكتور� /سعد
مارق ،وع�ضو املجل�س الدكتور /نا�صر ال�شهراين.

5

مقرتح تعديل نظام املحافظة على م�صادر املياه
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )34/وتاريخ
1400/8/24هـ ،املقدم من ع�ضو املجل�س
الدكتور� /سلطان ال�سلطان.
مقرتح م�شروع �إ�ضافة �أربع مواد جديدة الى
نظام املحا�سبني القانونيني واملقدم من
ع�ضو املجل�س الدكتور /ح�سام العنقري.
مقرتح تعديل املادة «العا�شرة» من نظام ديوان
املراقبة العامة ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم
(م )9/والتاريخ 1391/2/1هـ واملقدم من ع�ضو
املجل�س الدكتور /مفلح بن دغيمان الر�شيدي.
مقرتح م�شروع نظام ال�صندوق االحتياطي
الوطني املقدم من �أع�ضاء املجل�س ال�سابقني
الدكتور/عبداهلل بن العبدالقادر ،والدكتور/
ماجد املنيف ،والأ�ستاذ /يو�سف امليمني والأ�ستاذ/
عبداهلل �أبو ملحه.

2
3

4

6
7
8

عدد اجلل�سات التي
املداخالت نوق�ش فيها
ج �،58س،1د 6انتظار وجهة نظر جلنة
6
ال�ش�ؤون الأمنية بتاريخ
1435/1/16هـ
 11ج �،59س،1د� 6أعيد للجنة ال�ش�ؤون
الأمنية بتاريخ
ج� 75س 2د6
1436/2/17هـ
ج�،20س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
6
ال�ش�ؤون الأمنية بتاريخ
1435/5/10هـ
ما مت ب�ش�أنه

6

ج�،39س،2د6

7

ج�،36س،2د6

3

ج�، 12س،2د6

6

ج�،16س،2د6

15

املوافقة على مالئمة
الدرا�سة بتاريخ
1435/7/20هـ جلنة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والق�ضائية
انتظار وجهة نظر
جلنة اال�سكان واملياه
واخلدمات العامة
بتاريخ 1435/7/7هـ
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1435/4/11هـ
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1435/4/25هـ

ج� 67س 4د 5انتظار وجهة نظر جلنة
ج�45،46س،2د 6ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1435/8/12هـ

60
م

9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19

عدد اجلل�سات التي
املو�ضوع
املداخالت نوق�ش فيها
ج�،34س،2د 6املوافقة على املقرتح
مقرتح م�شروع نظام تنمية االبتكارات واملقدم من 9
1435/6/29هـ جلنة
ع�ضوي املجل�س الدكتور /حامد ال�شراري والدكتور
ال�شئون التعليمية
عبدالعزيز احلرقان.
ج�،38س،2د 6املوافقة على املقرتح
ال�صحي
العلمي
مقرتح م�شروع نظام البحث
8
1435/7/14هـ جلنة
الوطني املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتورة /لبنى
ال�شئون ال�صحية
بنت عبدالرحمن الأن�صاري.
ج�،41س،2د 6املوافقة على املقرتح
إ�سعافية
مقرتح م�شروع نظام اخلدمات ال
5
1435/7/27هـ جلنة
وامل�سعفني يف اململكة العربية ال�سعودية املقدم
ال�شئون ال�صحية
من ع�ضو املجل�س الدكتور /حم�سن احلازمي.
ج�،9س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
مقرتح م�شروع نظام لرعاية كبار ال�سن يف
7
ال�ش�ؤون االجتماعية
اململكة العربية ال�سعودية واملقدم من ع�ضو
والأ�سرة وال�شباب بتاريخ
املجل�س ال�سابق املهند�س�/سامل املري.
1435/4/3هـ
 12ج�،32س،2د 6املوافقة على املقرتح
مقرتح نظام مكافحة الت�سول «واملقدم من
1435/6/29هـ جلنة
ع�ضو املجل�س ال�سابق الدكتور� /سعد مارق
ال�ش�ؤون االجتماعية
وع�ضو املجل�س الدكتور /نا�صر ال�شهراين.
والأ�سرة وال�شباب
ج�،41س،2د 6املوافقة على املقرتح
مقرتح تعديل املواد «الثانية» و»الثامنة» و»
6
1435/7/27هـ جلنة
احلادية ع�شرة» من نظام رعاية املعوقني املقدم
ال�ش�ؤون االجتماعية
من �أع�ضاء املجل�س الدكتورة /لبنى الأن�صاري،
والأ�سرة وال�شباب
والدكتورة /لطيفة ال�شعالن ،والدكتورة /منى �آل
م�شيط ،والدكتورة /نهاد اجل�شي؛ وكذلك مقرتح
م�شروع تعديل نظام رعاية املعوقني املقدم
من ع�ضو املجل�س الدكتور /نا�صر املو�سى.
املوافقة على احالة
ج�،30س،2د6
مقرتح م�شروع «نظام حرية املعلومات» املقدم من 7
املو�ضوع للجنة النقل
ع�ضو املجل�س الدكتور /فايز بن عبداهلل ال�شهري.
واالت�صاالت وتقنية
املعلومات بتاريخ
1435/6/15هـ
ج�،6س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
مقرتح تعديل املادة ( )6من الئحة الوظائف
7
التعليمية ال�صادر بقرار جمل�س اخلدمة املدنية
الإدارة واملوارد الب�شرية
رقم ( )590وتاريخ 1401/11/10هـ ،واملعدل بقرار
بتاريخ 1435/3/20هـ
جمل�س اخلدمة املدنية رقم ()687
وتاريخ 1402/5/7هـ ،واملقدم من ع�ضو املجل�س
الدكتور� /أحمد �آل مفرح.
ج�،35س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
مقرتح تعديل املادة «اخلام�سة ع�شرة» من نظام
(م14 )41/
التقاعد املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
الإدارة واملوارد الب�شرية
وتاريخ 1393/7/29ه املقدم من ع�ضو املجل�س
بتاريخ 1435/7/6هـ
الدكتور /ح�سام بن عبداملح�سن العنقري.
املوافقة على املقرتح
مقرتح م�شروع نظام ال�صندوق االحتياطي
ج�45س،2د6
ال�سابق 11
للتقاعد املقدم من معايل ع�ضو املجل�س
1435/8/11هـ جلنة
الأ�ستاذ� /سليمان احلم ّيد.
الإدارة املوارد الب�شرية
انتظار وجهة نظر
مقرتح م�شروع نظام مكافحة البطالة املقدم
ج �،64س،1د6
الوزرة.من 9
ع�ضو املجل�س اال�ستاذ /علي بن نا�صر
اللجنة اخلا�صة بتاريخ
1435/2/7هـ
ما مت ب�ش�أنه

61
م

املو�ضوع

20

مقرتح تعديل الفقرة «ال�ساد�سة» من املادة
«الثالثة» من نظام تبادل املنافع بني نظامي
التقاعد املدين والع�سكري ونظام الت�أمينات
االجتماعية ،و�إ�ضافة فقرة جديدة ،واملقدم
من ع�ضو املجل�س الدكتور /عمرو رجب.
مقرتح م�شروع نظام احلماية من الإ�شعاعات غري
امل�ؤينة .املقدم من ع�ضوي املجل�س الدكتور /حامد
ال�شراري واللواء مهند�س /نا�صر العتيبي
م�شروع «نظام حماية اللغة العربية يف اململكة
العربية ال�سعودية» واملقدم من ع�ضو املجل�س
الدكتور� /سعود ال�سبيعي.
مقرتح م�شروع نظام البنك ال�سعودي لالدخار
املقدم من ع�ضو جمل�س ال�شورى الدكتور/
نا�صر بن زيد بن داوود.
مقرتح �إ�ضافة مادة جديدة لنظام املرور تتعلق
«باعتماد �أنظمة فنية ملعايرة �أجهزة الر�صد الآيل
وما يف حكمها من �أجهزة �إلكرتونية»
املقدم من ع�ضو املجل�س اللواء املهند�س/
نا�صر ابن غازي العتيبي.
مقرتح (م�شروع �إ�ضافة «�أربع» مواد جديدة �إلى
نظام املحا�سبني القانونيني) ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم (م )12/وتاريخ 1412/5/13هـ ،املقدم
من ع�ضو املجل�س الدكتور /ح�سام العنقري.
مقرتح م�شروع نظام احلوكمة يف القطاع العام
املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور /ح�سام العنقري،
وع�ضو املجل�س ال�سابق الدكتور� /سعد مارق.

21
22
23
24
25
26

 27مقرتح تعديل املادة «العا�شرة» من نظام ديوان
املراقبة العامة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م)9/
وتاريخ 1391/2/1هـ املقدم من ع�ضو املجل�س
الدكتور /مفلح الر�شيدي.
مقرتح م�شروع نظام امل�ستهلك املقدم من
28
عدد من �أع�ضاء املجل�س.
 29مقرتح تعديل الفقرة (/1ب) من املادة «التا�سعة
ع�شرة» والفقرة ( )2من املادة «الثالثة والأربعون»
من نظام الت�أمينات االجتماعية ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )33/وتاريخ 1421/9/3هـ،
املقدم من ع�ضو املجل�س الدكتور/
حممد �آل ناجي.
مقرتح م�شروع نظام اخلدمات الإ�سعافية
30
وامل�سعفني يف اململكة العربية ال�سعودية املقدم
من ع�ضو املجل�س الدكتور /حم�سن احلازمي.

املجموع

عدد اجلل�سات التي
املداخالت نوق�ش فيها
ج�5س،2د6
7

ما مت ب�ش�أنه
انتظار وجهة نظر
اللجنة اخلا�صة بتاريخ
1435/3/19هـ

15

ج�،22س،2د6

9

ج�،32س،2د6

8

ج�،44س،2د6

6

ج�،55س،2د6

6

ج� 59،س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1435/12/20هـ

6

ج� 59،س،2د6

7

ج� 66س 2د6

5

ج�،67س،2د6

3

ج�،68س،2د6

7

ج�،77س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والبئة
بتاريخ 1436/2/24هـ.

234

انتظار وجهة نظر
اللجنة اخلا�صة بتاريخ
1435/5/17هـ
انتظار وجهة نظر
اللجنة اخلا�صة بتاريخ
1435/6/22هـ
انتظار وجهة نظر
اللجنة اخلا�صة بتاريخ
1435/8/5هـ
املوافقة على املقرتح
و�إعادته للجنة ال�ش�ؤون
االمنية لدرا�سته بتاريخ
1435/11/20هـ

اعيد الى جلنة الإدارة
واملوارد الب�شرية
بتاريخ 1435/12/20هـ
العادة درا�سته.
املوافقة على املقرتح
و�إعادته للجنة
ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1436/1/17هـ.
املوافقة على املقرتح
و�إعادته للجنة ال�ش�ؤون
االقت�صلدية والطاقة
بتاريخ 1436/1/18هـ.
املوافقة على املقرتح
و�إعادته للجنة االدارة
واملوارد الب�شرية بتاريخ
1436/1/18هـ.

62

الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان
بشأن االنظمة واالتفاقيات ومذكرات التفاهم
والتقارير السنوية للجهات الحكومية وعددها
( )27موضو ًعا وهي:
م

املو�ضوع

1

وثيقة ال�سيا�سة ال�سكانية للمملكة

عدد اجلل�سات التي
املداخالت نوق�ش فيها
 24ج �،67س،1د6
ج 62،78،79
�س 2د6

2

م�شروع اتفاق بني حكومة اململكة العربية
ال�سعودية وحكومة جمهورية اندوني�سيا يف
جمال توظيف العمالة املنزلية االندوني�سية.

5

ج�،47س،2د6

3

التقرير ال�سنوي لوزارة احلج للعام املايل
1434/1433هـ.

7

ج�،52س،2د6

4

التقرير ال�سنوي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية للعام املايل 1435/1434هـ.

8

ج�،52س،2د6

5

التقرير ال�سنوي لدارة امللك عبدالعزيز
للعام املايل 1435/1434هـ.

6

ج�،53س،2د6

6

التقرير ال�سنوي للهيئة العامة لل�سياحة والآثار
للعام املايل 1435/1434هـ.

9

ج�،54س،2د6

7

التقرير ال�سنوي لهيئة الري وال�صرف بالأح�ساء
للعام املايل 1435/1434هـ.

6

ج�،55س،2د6

8

التقرير ال�سنوي لهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي
للعام املايل 1435/1434هـ.

10

ج�،55س،2د6

ما مت ب�ش�أنه
يعاد الت�صويت على
تو�صيات اللجنة يف
اجلل�سه القادمه بناء
على املادة  31من نظام
املجل�س 1436/3/1هـ
يعاد للجنة الإدارة
واملوارد الب�شرية
العادة درا�سته
1435/8/18هـ
انتظار وجهة نظر
جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة
بتاريخ 1435/11/7هـ
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون التعليمية
والبحث العلمي بتاريخ
1435/11/7هـ
انتظار وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون الثقافية
والإعالمية بتاريخ
1435/11/13هـ
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة بتاريخ
1435/11/14هـ
انتظار وجهة نظر
جلنة الإ�سكان واملياه
واخلدمات العامة بتاريخ
1435/11/20هـ
انتظار وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية
والبيئة العامة بتاريخ
1435/11/20هـ

63
عدد اجلل�سات التي
املداخالت نوق�ش فيها
 13ج�،56س،2د6

م

املو�ضوع

9

م�شروع نظام الإعالم املرئي وامل�سموع.

10

التقرير ال�سنوي لوزارة االقت�صاد
والتخطيط للعام املايل 1435/1434هـ.

6

11

م�شروع الالئحة التنظيمية لت�أ�شريات الأعمال
امل�ؤقتة واملو�سمية ,واقرتاح تعديل البند (�أو ًال)
من املر�سوم امللكي رقم (م)88/
بتاريخ 1428/11/3هـ يف �ضوء ذلك.
التقرير ال�سنوي ل�صندوق تنمية املوارد الب�شرية
للعام املايل 1434هـ1435/هـ.

8

12

انتظار وجهة نظر
جلنة ال�ش�ؤون ال�ش�ؤون
الثقافية والإعالمية
بتاريخ 1435/11/21هـ
ج�،56س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة بتاريخ
1435/11/21هـ
ج� 58،س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية
بتاريخ 1435/12/19هـ

8

ج� ،6س،2د6

13

م�شروع نظام ال�سجن والتوقيف.

7

ج� 61س،2د6

14

التقرير ال�سنوي مل�صلحة الإح�صاءات العامة
واملعلومات للعام املايل 1435/1434هـ.

4

ج� 61س،2د6

 15التقرير ال�سنوي للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد
للعام املايل 1435/1434هـ.

9

ج� 63س،2د6

 16التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية للعام
املايل 1435/1434هـ.

16

ج�64،65س2د6

17

التقرير ال�سنوي للهيئة العامة لال�ستثمار للعام
املايل 1434هـ1435/هـ.

6

ج� 65س 2د6

18

التقرير ال�سنوي مل�صلحة اجلمارك للعام املايل
1435/1434هـ.

9

ج�،67س،2د6

8

ج�،68س،2د6

7

ج�،68س،2د6

 19التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية الزراعية للعام
املايل 1435/1434هـ.

20

التقرير ال�سنوي لوزارة ال�صحة للعام املايل
1435/1434هـ.

ما مت ب�ش�أنه

انتظار وجهة نظر جلنة
الإدارة واملوارد الب�شرية
بتاريخ 1435/12/26هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون الأمنية بتاريخ
1435/12/27هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة بتاريخ
1435/12/27هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
حقوق االن�سان
والعرائ�ض بتاريخ
1436/1/4هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون االجتماعية
والأ�سرة وال�شباب
بتاريخ 1436/1/10هـ
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة بتاريخ
1436/1/11هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1436/1/18هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون املالية بتاريخ
1436/1/24هـ.
انتظار وجهة نظر جلنة
ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئة
بتاريخ 1436/1/24هـ.

64
م

21
22
23
24
25
26
27

عدد اجلل�سات التي
املو�ضوع
املداخالت نوق�ش فيها
 13ج�،69س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
التقرير ال�سنوي للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
ال�ش�ؤون االجتماعية
للعام املايل 1435/1434هـ.
والأ�سرة وال�شباب بتاريخ
1436/1/25هـ.
انتظار وجهة نظر
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط
ج�،7س،2د6
10
جلنة النقل واالت�صاالت
اجلوية العربية ال�سعودية للعام املايل
وتقنية املعلومات بتاريخ
1435/1434هـ.
1436/1/25هـ.
انتظار وجهة نظر
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للطريان املدين
 11ج�،71س،2د6
جلنة النقل واالت�صاالت
للعام املايل 1435/1434هـ.
وتقنية املعلومات بتاريخ
1436/2/3هـ.
انتظار وجهة نظر
ج�،71س،2د6
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة ل�صوامع الغالل 6
جلنة الإ�سكان واملياه
ومطاحن الدقيق للعام املايل 1435/1434هـ.
واخلدمات العامة بتاريخ
1436/2/3هـ.
 14ج�،72س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
تقريري متابعة تنفيذ برامج وم�شروعات
ال�ش�ؤون االقت�صادية
العامني الأول والثاين من خطة التنمية التا�سعة
والطاقة بتاريخ
(1432/1431هـ1436/1435-هـ).
1436/2/9هـ.
ج�،72س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
التقرير ال�سنوي لوزارة االت�صاالت وتقنية
7
النقل واالت�صاالت
املعلومات للعام املايل 1436/1434هـ.
وتقنية املعلومات بتاريخ
1436/2/9هـ.
ج�،74س،2د 6انتظار وجهة نظر جلنة
التقرير ال�سنوي لوزارة االت�صاالت وتقنية
6
ال�ش�ؤون الإ�سالمية
املعلومات للعام املايل 1436/1434هـ.
والق�ضائية بتاريخ
1436/2/16هـ
ما مت ب�ش�أنه

املجموع

243

65

التوصيات اإلضافية:
بلغ �إجمايل عدد التو�صيات الإ�ضافية املقدمة خالل ال�سنة "الثانية"
من الدورة "ال�ساد�سة" ( )102تو�صية ،وعدد التو�صيات املوافق على مناق�شتها ( )43تو�صية
بن�سبة ( )%33من �إجمايل التو�صيات الإ�ضافية ،وافق املجل�س على ( )25تو�صية منها
بن�سبة ( )%24من �إجمايل التو�صيات الإ�ضافية املقدمة .وفيما يلي بيان باملو�ضوعات التي
مو�ضوعا وهي:
عر�ضت عليها التو�صيات الإ�ضافية وعددها ()41
ً
م

املو�ضوع

1

ال�شركات التي متتلك عقارات يف حدود
مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة
وي�ؤ�س�سها �أو ي�شارك يف ت�أ�سي�سها غري
ال�سعوديني �أو ميتلكون �أ�سمها فيها ،وما
ت�صدره هذه ال�شركات من �أوراق مالية.
وحتديد املق�صود بعبارة (لغري ال�سعودي)
الواردة يف املادة اخلام�سة من نظام
متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
التقرير ال�سنوي لدارة امللك عبدالعزيز
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية الزراعية
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة ال�صحة للعام املايل
1435/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة التحقيق والإدعاء
العام للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للهيئة ال�سعودية للحياة
الفطرية للعام املايل 1433/1432هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة الهالل االحمر
ال�سعودي للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة التجارة وال�صناعة
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة لل�سياحة
والآثار للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لديوان املظامل للعام املايل
1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل
1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للهيئة العامة للغذاء
والدواء للعام املايل 1434/1433هـ.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

�إجمايل رقم اجلل�سة
التو�صيات وتاريخها

1

1
1435/3/5هـ

1

4
1435/3/13هـ
5
1435/3/19هـ
10
1435/4/4هـ
11
1435/4/10هـ
12
1435/4/11هـ
13
1435/4/17هـ
15
1435/4/24هـ
16
1435/4/25هـ
17
1435/5/2هـ
18
1435/5/3هـ

2

19
1435/5/9هـ

2
3
4
3
1
4
3
3
1

التو�صيات الإ�ضافية التو�صيات الإ�ضافية
املوافق على مناق�شتها املوافق عليها

1

1

1
1

1

4

3

2

1

3

2

1
1

1

1

1

66
م

املو�ضوع

13

التقرير ال�سنوي ل�صندوق التنمية العقارية
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للهيئة امللكية للجبيل
وينبع للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة البرتول والرثوة
املعدنية للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة الثقافة والإعالم
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة العدل للعام
املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة الطريان املدين للعام
املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة
ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة امل�ساحة اجليلوجية
ال�سعودية للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة تنظيم الكهرباء
واالنتاج املزدوج للعام املايل 1434/1433هـ.
م�شروع نظام مراكز الأحياء.

26

التقرير ال�سنوي لهيئة املدن االقت�صادية
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقريرين ال�سنويني للهيئة العامة
لال�ستثمار للعامني املاليني
1433/1432هـ 1434/1433 -هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية للعام املايل 1435/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة املدن االقت�صادية
للعام املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة امل�ساحة العامة للعام
املايل 1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة املياه والكهرباء للعام
املايل 1434/1433هـ.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

�إجمايل رقم اجلل�سة
التو�صيات وتاريخها

4

19
1435/5/9هـ
20
1435/5/10هـ
22
1435/5/17هـ
23
1435/5/23هـ

2
2
8

التو�صيات الإ�ضافية التو�صيات الإ�ضافية
املوافق على مناق�شتها املوافق عليها

2

2

5

2

2

25
1435/5/30هـ

1

1

2

28
1435/6/8هـ
29
1435/6/14هـ
33
1435/6/28هـ
39
1435/7/20هـ
40
1435/7/21هـ

1

2

41
1435/7/27هـ

1

1

42
1435/7/28هـ
44
1435/8/5هـ
44
1435/8/5هـ
47
1435/8/18هـ

1

2

47
1435/8/18هـ
48
1435/8/19هـ
49
1435/8/25هـ
49
1435/8/25هـ

7
4
4
1

1
2
3

1
1
1

2

1

1
1
1

1
2

1

1

1

67
م

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

املو�ضوع
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني للعام املايل 1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية للعام املايل 1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي لهيئة ال�سوق املالية للعام
املايل 1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة العمل للعام
املايل 1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي مل�صلحة الزكاة والدخل
للعام املايل 1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
للعام املايل 1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة النقل للعام املايل
1434هـ 1435/هـ.
التقرير ال�سنوي ملجل�س املناف�سة للعام املايل
1434/1433هـ.
التقرير ال�سنوي لوزارة اخلدمة املدنية للعام
املايل1435/1434هـ.
التقرير ال�سنوي ملعهد االدارة العامة.

املجموع

�إجمايل رقم اجلل�سة
التو�صيات وتاريخها

4

50
1435/8/26هـ
50
1435/8/26هـ
55
1435/11/20هـ
64
1436/1/10هـ

1

71
1436/2/3هـ

2

73
1436/2/10هـ
74
1436/2/16هـ
75
1436/2/17هـ
76
1436/2/23هـ
79
1436/3/1هـ

2
1
5

2
3
1
3

102

التو�صيات الإ�ضافية التو�صيات الإ�ضافية
املوافق على مناق�شتها املوافق عليها

1

1

1

1

2
2

2

1

1

1

1

1

43

25

68

رسم توضيحي لعدد التوصيات اإلضافية المقدمة والتوصيات
التي نوقشت والتوصيات الموافق عليها خالل مدة التقرير

ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت إدارة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
ﺑﺎدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻋﻼم واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
ص.ب  ٦٣٣٩٣اﻟﺮﻳﺎض ١١٥١٦
ﻫﺎﺗﻒ ٤٨٢١٦٦٦
ﻓﺎﻛﺲ ٤٨٠٦٩١٥

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.shura.gov.sa
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ webmaster@shura.gov.sa

