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المملكة، وشريك  في  )التشريعي(  التنظيمية  السلطة  أركان  أحد  الشورى  مجلس 
رئيس في صناعة القرار، بما يبذله من جهود في مناقشة ودراسة الموضوعات التي 
تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها األعضاء بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم 

بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

لقد نجح مجلس الشورى في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار، وكان لمبادراته 
وقراراته األثر اإليجابي في تقديم معالجات لكثير من قضايا المجتمع الحيوية التي 

تمس حياه المواطن ومستقبله.

إن قراءة سريعة لمضامين الموضوعات التي نوقشت تحت القبة والقرارات واألنظمة 
النقلة  حجم  تجسد  الخامسة،  للدورة  األربع  السنوات  خالل  المجلس   من  الصادرة 
الخامسة  المجلس في  دورته  المجلس, وتمثلت منجزات  أداء  التي شهدها  النوعية 
التي انتهت في الثاني من شهر ربيع األول 1434 هـ في طبيعة وعدد القرارات التي 

أصدرها المجلس.

 إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس في دراسة جميع الموضوعات 
من  اقتراحها  تم  التي  تلك  أو  الشريفين،  الحرمين  خادم  مقام  من  إليه  أحيلت  التي 
أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تتيح 

ألحد األعضاء أو عدد منهم اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.

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

مائتين وثالثة قرارات لالتفاقيات والمعاهدات.

الخامسة في مناقشة عامة مع  الدورة  المجلس خالل  إلى  ثمانية وزراء  وحضر 
أعضاء المجلس حول آداء وزاراتهم وجوانب القصور فيها وسبل االرتقاء بآدائها بما 

مة
قد
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بن  األمير منصور  الملكي  السمو  والمواطن، وهم صاحب  الوطن  يصب في صالح 
متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البليدية والقروية وصاحب السمو األمير فيصل بن 
عبداهلل آل سعود وزير التربية والتعليم ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة األستاذ أسامة 
بن جعفر فقيه ومعالي وزير الخدمة المدنية السابق األستاذ محمد الفايز ومعالي وزير 
المياه والكهرباء المهندس عبداهلل الحصين ومعالي وزير الشؤون االجتماعية الدكتور 
يوسف العثيمين ومعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ومعالي وزير الصحة الدكتور 

عبداهلل الربيعة . 

رفعها  قرارات  تضمنتها  الحكومية  األجهزة  أداء  في  رؤيته  الشورى  مجلس  قدم  و 
المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة 
بخدماتها  االرتقاء  بهدف  الحكومية  واألجهزة  الوزارات  أداء  لتقارير  عميقة  ومناقشات 
المقدمة للمواطن، األمر الذي أّهل المجلس ليكون سندًا قويًا للدولة ودعامة من دعائم 

التحديث والتطوير ألجهزتها ومؤسساتها.

ومؤسسات  الدولة  بأجهزة  عالقاته  ترسيخ  إلى  المجلس  سعى  آخر  صعيد  وعلى 
قامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات، لالطالع عن  القطاع األهلي واإ
قرب على خططها ومشروعاتها، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات، والتعرف على 
بزيارات  أعضائه  قيام  على  المجلس  دأب  حيث  تواجهها،  التي  والعقبات  احتياجاتها 
ميدانية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات اإلنتاجية والخدمية، 
كما حرص المجلس على توثيق التعاون مع مجالس المناطق بما يسهم في التعرف عن 

قرب على أولويات خطط برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها.

ويسر األمانة العامة لمجلس الشورى إصدار هذا الكتيب بما يتيح للجميع التعرف 
نجازات دورة كاملة من أداء المجلس. عن قرب على أعمال واإ

واهلل ولي التوفيق...  
األمين العام لمجلس الشورى

أ.د. محمد بن عبداهلل  آل عمرو



ال��ش��ورى  مجلس  وإن���ج���ازات  أع��م��ال  ملخص 
المدة  خالل  الخامسة  الدورة  من  األولى  للسنة 

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

1431ه� /3 /2 وحتى  1430ه�  /3 /3 من 
الـمــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــوعم

77عدد محاضر جلسات المجلس1

108عدد الموضوعات المنتهية2

111عدد قرارات المجلس 3

17عدد القرارات الخاصة باألنظمة واللوائح4

50عدد القرارات الخاصة بالتقارير السنوية5

37عدد القرارات باالتفاقيات والمعاهدات6

7عدد القرارات بالموضوعات أخرى7

2300عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية8

854عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية9

1070عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية10

315عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات المنتهية11

61عدد المداخالت على الموضوعات األخرى12

253عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات13

30عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح14

176عدد توصيات اللجان التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية15

47عدد توصيات اللجان التي أقرت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات16

127مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس17

27التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها18

15التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس19
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أ - قرارات المجلس الصادرة بشأن األنظمة واللوائح:

الموضوعم
عــــــــــــــــدد 
مــداخــالت 
األعضاء

عــــــــــــــــدد 
تــوصــيــات 

اللجنة

فيها  نوقش  التي  الجلسات 
ــســنــة  الــــمــــوضــــوع خـــــالل ال

األولى- الدورة الخامسة

رقم القرار 

وتاريخه 

ــقــل 1 ــن ــــشــــروع نــــظــــام ال م
ج 68، 70، 78 س 4 - 961بالخطوط الحديدية.

د4

3/4

1430/3/11هـ

2

بين  النظر  تباين وجهات 
ومجلس  الـــوزراء  مجلس 
الـــشـــورى بــشــأن مــشــروع 
لمراكز  التنظيمية  الالئحة 
التأهيل األهلية للمعوقين.

ج 70،  73 س 4 - د 4 151
، 7،5 س1 ، د5

7/6

1430/3/25هـ

3

طلب تعديل الفقرة )6( من 
المادة )الثالثة( من نظام 
المنافع بين أنظمة  تبادل 
والتقاعد  المدني،  التقاعد 
ــعــســكــري، والــتــأمــيــنــات  ال

االجتماعية.

ج 17،9 س1، د715
17/14

1430/5/1هـ

4

ــاء الــبــنــوك  ــن ــث طــلــب اســت
من المادة »األولــى« من 
نظام الشركات ليكون لها 
شركات  إنشاء  في  الحق 

بمفردها.

111
ج 75،  س 4، د4

17 س1 ، د5

17/15 

1430/5/1هـ

5
مشروع نظام تربية النحل 
ــعــربــيــة  ــكــة ال ــمــمــل فــــي ال

السعودية.
ج19،13س1د1515

19/16

1430/5/8هـ

*ج: الجلسة.  س: السنة.  د: الدورة.
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6

ــــب إجــــــــــــراء بــعــض  طــــل
الـــتـــعـــديـــالت عــلــى مـــواد 
ــجــاري،  ــت نــظــام الـــرهـــن ال
ومواءمة المرسوم الملكي 
الرقم م/14 والتاريخ  ذي 
1421/4/16هــــــــــــــ مــع 
من  عشرة  الثامنة  المادة 

نظام الرهن التجاري.

ج 25،24س1،د1055
25/29

1430/5/29هـ

7

إللزام  المقترحة  الترتيبات 
مالك المصانع والمنشآت 
الــســكــنــيــة ومــــا شــابــهــهــا 
التأميني  الغطاء  بتوفير 
تلحق  التي  األضــرار  عن 

بأمالكهم.

ج27،3س1، د1215
27/33

1430/6/7هـ

8
مـــشـــروع نـــظـــام الــهــيــئــة 
الوطنية للتقويم واالعتماد 

األكاديمي.
1052 ، س1  ج36،19،18،17 

د5

36/54

1430/7/6هـ

9

ظـــاهـــرة ارتـــفـــاع مــعــدالت 
اإلصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 
السيارات  حـــوادث  نتيجة 
الحلول  إيجاد  ضــرورة  و 

العملية السريعة.

ج39،38،9 س1 ، د3615
39/59

1430/7/19هـ

10
ـــحـــة عــمــال  مــــشــــروع الئ
الخدمة المنزلية ومن في 

حكمهم.
ج39،38،6،5 س1، د12215

39/60

1430/7/19هـ

11
الوطني  الــنــظــام  مــشــروع 
اإلشعاعات  من  للحماية 

المؤينة. 
751 40 ج39،26،22،21، 

س1 ، د5

40/ 63

1430/7/20هـ

12

طــلــب إضــافــة مــــادة إلــى 
مــــواد الــقــســم الـــرابـــع من 
الفصل الخامس من نظام 
الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
ــــاعــــدة عــامــة  ــــجــــاد ق إلي
الــزيــادات  مــوضــوع  تحكم 

والبدالت.

ج62،55 س1 ، د1015
62/ 87

1431/1/4هـ
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13
طلب تعديل المادة)الرابعة 
عشرة( من نظام الضمان 

الصحي التعاوني.
ج63،53 س1، د1015

63/ 88

1431/1/10هـ

14

أواًل،ثانيًا،  البنود)  تعديل 
ســـــادســـــًا( مــــن مــحــضــر 
للتنظيم  الــوزاريــة  اللجنة 
والتسعين  الثالث  اإلداري 
الـــخـــاص بـــدراســـة قــطــاع 
الرقابة المركزية والدراسة 
المتعلقة بأجهزة التحقيق.

ج63 س1، د935
63/ 89

1431/1/10هـ

15
طلب تعديل الفقرة رقم)4( 
مــن الـــمـــادة الــثــالــثــة من 

النظام العام للبيئة.
ج63س1، د1015

63/ 90

1431/1/10هـ

16

المرافعات  نظام  مــشــروع 
الــــشــــرعــــيــــة، ومــــشــــروع 
نــــــظــــــام اإلجـــــــــــــــــراءات 
نظام  الــجــزائــيــة،ومــشــروع 
ـــوان  ــات أمــــام دي ــع ــمــراف ال

المظالم. 

3014

ج46،45،44،43س1، 
د5

ج68،67،66،47س1، 
د5

68/ 96

1431/1/25هـ

17

الفحص  تنظيم  مــشــروع 
للمركبات  ـــدوري  ال الفني 
المعاد إلى المجلس عماًل 
نظام  مــن   )17( بالمادة 

مجلس الشورى.

ج73 س1، د1045
73/ 103

1431/1/25هـ

85430المجموع
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للوزارات  السنوية  التقارير  بشأن  الصادرة  المجلس  ق��رارات   - ب 

واألجهزة الحكومية: 

عـــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

عـــــــــــــــــــــدد 
التوصيات 

الــتــي نوقش  الــجــلــســات 
رقم القرار وتاريخه فيها الموضوع

1

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
ـــــــــــــــــــــوزارة الــــــبــــــتــــــرول  ل

ـــة  ـــي ـــمـــعـــدن ال والــــــــثــــــــروة   
 لــــلــــعــــامــــيــــن الـــمـــالـــيـــيـــن

1426/1425هــــــــــــــــــــــ - 
1427/1426هـ.

ج 12، 14 س4 ، د3684
7/5

1430/3/25هـ

2
ــوان  ــدي ــســنــوي ل الــتــقــريــر ال
ــي  ــمــال الـــمـــظـــالـــم لـــلـــعـــام ال

1427/1426هـ.
ج8،4 س4 ، د1834

8/7

1430/3/26هـ

3

للهيئة  السنويان  التقريران 
للعامين  لالستثمار  العامة 
1425/1424هـــ  الماليين 

- 1426/1425هـ.

س4 311  8  ،20  ،16 ج 
، د4

8/8

1430/3/26هـ

4

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
للتأمينات  العامة  للمؤسسة 
االجتماعية للعامين الماليين 
1427/1426هـــــــــــــــــــــــــ- 

1428/1427هـ.

ج 74 س4 ، د1534
11/10

1430/4/9هـ

5

التقارير السنوية لمستشفى 
التخصصي  فيصل  الــمــلــك 
ــأعــوام  ومـــركـــز األبـــحـــاث ل
المالية 1426/1425هـــ- 
1427/1426هـــــــــــــــــــــــــ-

1428/1427هـ.

ج69، 72 س4 ، د1624
16/12

1430/4/24هـ

6
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
ــعــام الــمــالــي  ــل الــخــارجــيــة ل

1428/1427هـ.
ج3 ، 16 س1 ، د1655

16/13 

1430/4/24هـ
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7

للمؤسسة  السنوي  التقرير 
للعام  النقل  لــــوزارة  الــعــامــة 
المالي 1428/1427هـ.

ج19،7 س1 ، د1125
19/17

1430/5/8هـ

8

للبنك  السنويان  التقريران 
ــف  ــي ــســل ــت ــل ـــــودي ل ـــــســـــع ال
الماليين  للعامين  واالدخـــار 
1427/1426هـــــــــــــــــــــــــ-

1428/1427هـ. 

ج19،7 س1 ، د1545
19/18

1430/5/8هـ

9

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
ـــــــري والــــصــــرف  لـــهـــيـــئـــة ال
بــــــاألحــــــســــــاء لـــلـــعـــامـــيـــن 
الماليين1427/1426هـ- 

1428/1427هـ.

ج20،4 س1 ، د925
20/19

1430/5/9هـ

10

الــــــتــــــقــــــريــــــر الـــــســـــنـــــوي 
للخطوط  العامة  للمؤسسة 
ــام الــمــالــي  ــع ــل الــحــديــديــة ل

1428/1427هـ.

ج20،7 س1 ، د1715
20/20

1430/5/9هـ

11
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
للعام  االجتماعية  الشؤون 
المالي 1428/1427هـ.

236 ، س1  ج22،21،11 
د5

22/23

1430/5/16هـ

12

للرئاسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
ـــــر  ــــة لـــهـــيـــئـــة األم ــــام ــــع ال
بـــالـــمـــعـــروف والـــنـــهـــي عن 
ـــعـــام الـــمـــالـــي  ـــل الـــمـــنـــكـــر ل

1427/1426هـ.

ج22،13 س1 ، د4055
22/24

1430/5/16هـ

13
لصندوق  السنوي  التقرير 
تنمية الموارد البشرية للعام 
المالي 1428/1427هـ.

ج23،10 س1 ، د1845
23/26

1430/5/22هـ

14

لمدينة  ــســنــوي  ال الــتــقــريــر 
للعلوم  عــبــدالــعــزيــز  الــمــلــك 
ــي  ــمــال ــة لـــلـــعـــام ال ــي ــن ــق ــت وال

1428/1427هـ.

402 ، س1  ج24،23،11 
د5

24/27

1430/5/23هـ
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15

لمصلحة  السنوي  التقرير 
اإلحـــــــــصـــــــــاءات الـــعـــامـــة 
المالي  للعام  والــمــعــلــومــات 

1427/1426هـ

ج 53 س4 ، د2234
25/30

1430/5/29هـ

16
لمؤسسة  السنوي  التقرير 
ـــســـعـــودي لــلــعــام  الـــبـــريـــد ال
المالي 1428/1427هـ.

ج25،12 س1 ، د1135
25/31

1430/5/29هـ

17

الــتــقــريــر الــمــتــضــمــن خطط 
ــاء  ــكــهــرب وال الــمــيــاه  وزارة 
لتحلية  العامة  والمؤسسة 
المياه المالحة وهيئة تنظيم 
المزدوج،  واإلنتاج  الكهرباء 
والشركة السعودية للكهرباء 
)من عام 1429هـ إلى عام 

1432هـ(.

246 29،27،12،11 ج
س1 ، د5

27/34

1430/6/7هـ

18
ــوان  ــدي ــســنــوي ل الــتــقــريــر ال
المراقبة العامة للعام المالي 

1427/1426هـ.
س1، 135 ج28،27،10 

د5

28/35

1430/6/8هـ

19

لهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
ــتــاج  واإلن الــكــهــربــاء  تنظيم 
ــي  ــمــال الـــــمـــــزدوج لـــلـــعـــام ال

1428/1427هـ.

271 ،1 28،13،29س ج
د5

28/37

1430/6/8هـ

20

للمؤسسة  السنوي  التقرير 
التقني  ــتــدريــب  ــل ل الــعــامــة 
ــي  ــمــال والــمــهــنــي لــلــعــام ال

1428/1427هـ.

ج28،14س1، د1635
28/38

1430/6/8هـ

21

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
للعامين  الجمارك  لمصلحة 
 الــمــالــيــيــن1427/1426هـــ

-1428/1427هـ.

ج29،10 س1، د2345
29/39

1430/6/14هـ

22
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
ـــي  ـــمـــال ـــــدل لــــلــــعــــام ال ـــــع ال

1428/1427هـ.
ج30،13س1، د735

30/43

1430/6/15هـ
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23

ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
ـــة  ـــي ـــن ـــق ـــــــــصـــــــــاالت وت االت
الــمــعــلــومــات لــلــعــام الــمــالــي 

1428/1427هـ.

ج32،8س1، د725
32/44

1430/6/22هـ

24

لصندوق  السنوية  التقارير 
لــأعــوام  الــعــقــاريــة  التنمية 
 الــمــالــيــة1425/1424هـــ-
1426/1425هــــــــــــــــــــ-  
 1427/1426هـــــــــــــــــــــــــ-

1428/1427هـ.

517

ج16،

 1 8 ، 6 9 ، 6 7 ، 6 4
س4، د4

33/46

1430/6/28هـ

25

الــــــتــــــقــــــريــــــر الـــــســـــنـــــوي 
ــعــربــي  ــــزراعــــي ال لــلــبــنــك ال
ــعــام الــمــالــي  ــل الـــســـعـــودي ل

1427/1426هـ.

ج 47،49 س1، د1025
34/48

1430/6/29هـ

26

للمؤسسة  السنوي  التقرير 
ــيــة الــمــيــاه  ــتــحــل ـــعـــامـــة ل ال
ــي  ــال ــم الـــمـــالـــحـــة لـــلـــعـــام ال

1428/1427هـ.

ج34،14 س1، د3245
34/49

1430/6/29هـ

27

للهيئة  ــوي  ــســن ال الــتــقــريــر 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــخــصــصــات 
ــي  ــال ــم الــصــحــيــة لـــلـــعـــام ال

1428/1427هـ.

س1، 223 ج34،11،10 
د5

34/50

1430/6/29هـ

28

للمؤسسة  السنوي  التقرير 
ــامــة لــلــخــطــوط الــجــويــة  ــع ال
للعام  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
المالي 1428/1427هـ.

ج37،14 س1، د2035
37/55

1430/7/12هـ

29
التقرير السنوي لوزارة المياه 
ــاء لــلــعــام الــمــالــي  ــهــرب ــك وال

1428/1427هـ.
ج37،12 س1، د1145

37/56

1430/7/12هـ

30
للرئاسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
العامة لرعاية الشباب للعام 
المالي 1428/1427هـ.

س1، 202 ج38،37،20 
د5

38/58

1430/7/13هـ
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31
للهيئة  ــوي  ــســن ال الــتــقــريــر 
العامة للسياحة واآلثار للعام 
المالي 1427/1426هـ.

ج57 ، 59 من  س4، 122
د4

40/ 62

1430/7/20هـ

32

ــوزارة  ل السنويان  التقريران 
 الــحــج لــلــعــامــيــن الــمــالــيــيــن
1427/1426هـــــــــــــــــــــــــ-

1428/1427هـ.

ج41،4،3 س1، د1865
41/ 66

1430/10/8هـ

33
لهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
للعام  والــتــحــقــيــق  الــرقــابــة 
المالي 1428/1427هـ.

ج41،33 س1، د2135
41/ 67

1430/10/8هـ

34
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
التربية والتعليم للعام المالي        

1428/1427هـ.
ج42،31 س1، د665

42/ 68

1430/10/9هـ

35

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
 لـــــــــــــــــــــــوزارة الـــــــتـــــــجـــــــارة 
لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــن 
 الــمــالــيــيــن1426/1425هـــ

-1427/1426هـ.

344 64   ،  54  ،  52 ج 
س4، د4

42/ 69

1430/10/9هـ

36

ــوزارة  ل السنويان  التقريران 
الماليين  لــلــعــامــيــن  الــعــمــل 
1427/1426هـــــــــــــــــــــــــ-

1428/1427هـ.

215 ،4 48،42،12س ج
د4

48/ 70

1430/10/30هـ

37

للمؤسسة  السنوي  التقرير 
ــغــالل  الـــعـــامـــة لـــصـــوامـــع ال
ومـــطـــاحـــن الـــدقـــيـــق لــلــعــام 
المالي 1428/1427هـ.

س1، 253 ج52،15،60 
د5

52/ 79

1430/11/14هـ

38

ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
السنوي  والتقرير  الصحة،  
لــمــســتــشــفــى الـــمـــلـــك خــالــد 
ـــعـــام الـــمـــالـــي      ـــل لـــلـــعـــيـــون ل

1428/1427هـ.

س1، 337 ج53،52،25 
د5

53/ 80

1430/11/20هـ
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39
األهداف العامة لخطة التنمية 
التاسعة)1432/1431هـ 

- 1436/1435هـ(.
س1، 272 ج54،50،49 

د5

54/ 81

1430/11/21هـ

40
التقرير السنوي لوزارة التعليم 
للعام  والــجــامــعــات  الــعــالــي 
المالي 1428/1427هـ.

ج58،32 س1، د4565
58/ 85

1430/12/20هـ

41

للهيئة  السنويان  التقريران 
الــوطــنــيــة لــحــمــايــة الــحــيــاة 
للعامين  نمائها  واإ الفطرية 
الماليين 1427/1426هـ-

1428/1427هـ.

ج65،8 س1، د1725
65/ 92

1431/1/17هـ

42

ــوزارة  ل السنويان  التقريران 
للعامين  الــمــدنــيــة  الــخــدمــة 
الماليين 1428/1427هـ-

1429/1428هـ.

426 68،53،31،4،2 ج
س1، د5

68/ 95

1431/1/25هـ

43
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
الثقافة واإلعالم للعام المالي 

1428/1427هـ.
265 72،70،35،34 ج

س1، د5

72/ 100

1431/2/10هـ

44

للرئاسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
ــحــوث  ــب ال إلدارة  ـــعـــامـــة  ال
العلمية واإلفتاء للعام المالي 

1428/1427هـ.

ج72،10 س1، د1015
72/ 101

1431/2/10هـ

45
التقرير السنوي لوزارة النقل 
للعام المالي 1429/1428 

هـ.
ج74،55 س1، د3335

74/ 104

1431/2/17هـ

46

التقرير السنوي لهيئة سوق 
المال من 1425/5/13هـــ 
1427/12/10هـــــ،  وحتى 
ــر الــســنــوي لــلــعــام  ــري ــق ــت وال
المالي 1427هـ/1428هـ.

ج74،18 س1، د1315
74/ 105

1431/2/17هـ

47
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
ــي  ــال ــم الـــــزراعـــــة لـــلـــعـــام ال

1428/1427هـ.
315 75،74،27،26 ج

س1، د5

75/ 106

1431/2/18هـ
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48

لهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
والنهي  بــالــمــعــروف  األمـــر 
المالي  لــلــعــام  المنكر  عــن 

1428/1427هـ.

ج76،28 س1، د1045
76/ 107

1431/2/23هـ

49

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
ــــؤســــســــة الــــعــــامــــة  ــــم ــــل ل
الماليين  للعامين  للموانئ 
1428/1427هـــــــــــــــــــــــــ-

1429/1428هـ.

ج76،62 س1، د1915
76/ 108

1431/2/23هـ

50
لمكتبة  ــســنــوي  ال الــتــقــريــر 
للعام  الوطنية  فهد  الملك 

المالي1429/1428هـ.
ج77،64 س1، د635

77/ 111

1431/2/24هـ

1070176المجموع
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ج - قرارات المجلس الصادرة بشأن االتفاقيات والمعاهدات 

ومذكرات التفاهم:

عــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

ت  توصيا
اللجنة

ــتــي  الـــجـــلـــســـات ال
 رقم  القرار وتاريخه      نوقش فيها

1

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

جمهورية أوكرانيا.

ج2 س1، د1215
2/2

1430/3/6هـ

2

طلب المصادقة على التعديالت التي 
أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين 
)أنطاليا  لالتصاالت  الدولي  لالتحاد 
واتفاقية  دســتــور  عــلــى  2006م( 

االتحاد الدولي لالتصاالت.

ج2 س1، د815
2/3

1430/3/6هـ

3

مــــشــــروع مــــذكــــرة تــــعــــاون عــلــمــي 
العالي  التعليم  وزارة  بين  وتعليمي 
في المملكة العربية السعودية ووزارة 
في  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية 

جمهورية جيبوتي.

ج9 س1، د715
9/9

1430/4/2هـ

4
العسكري  التعاون  اتفاقية  مشروع 
العربية  المملكة  حكومة  بين  الفني 
السعودية وحكومة روسيا االتحادية.

ج16 س1، د1025
16/11

1430/4/24هـ

5

ـــى  ـــب انــــضــــمــــام الـــمـــمـــلـــكـــة إل طـــل
اتفاقية  مــن  الخامس  الــبــروتــوكــول 
أسلحة  اســتــعــمــال  تقييد  أو  حــظــر 
تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة 

الضرر أو عشوائية األثر.

71
من   31 )الجلسة 
ــة-  ــع ــراب الــســنــة ال
الدورة الرابعة( 21

21/21

1430/5/15هـ

6

بين  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
وزارة التجارة والصناعة في المملكة 
دولة  في  والتجارة  األعــمــال  ووزارة 

قطر.

ج22 س1، د1415
22/25

1430/5/16هـ
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7

الموقعة  التفاهم  طلب تطوير مذكرة 
بــيــن حــكــومــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
أفريقيا  جنوب  وحكومة  السعودية 
المجال  في  تعاون  اتفاقية  لتصبح 

العسكري بين الحكومتين.

ج24 س1، د1115
24/28

1430/5/23هـ

8
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي 
العربية  المملكة  بــيــن  واإلعـــالمـــي 

السعودية ودولة قطر.
ج25 س1، د815

25/32

1430/5/29هـ

9

ـــعـــاون علمي  ت ــة  ــي ــاق ــف ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  وتقني بين حكومة 
السعودية وحكومة الواليات المتحدة 

األمريكية.

ج28 س1، د1015
28/36

1430/6/8هـ

طلب انضمام المملكة إلى االتفاقية 10
األمــم  مــوظــفــي  بــســالمــة  المتعلقة 

المتحدة واألفراد المرتبطين بها.
ج30 س1، د1025

30/40

1430/6/15هـ

11

مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــلــحــقــة 
حكومة  بين  الــتــعــاون  بــبــروتــوكــول 
الصين  جمهورية  وحكومة  المملكة 
الشعبية في قطاعات البترول والغاز 

والمعادن.

ج30 س1، د815
30/41

1430/6/15هـ

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

ج30 س1، د1125
30/42

1430/6/15هـ

13

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
سلطنة  وحكومة  السعودية  العربية 
الجوية  الــخــدمــات  شــأن  فــي  عمان 

بين إقليميهما وما وراءهما.

ج31 س1، د515
31/44

1430/6/21هـ

14

في  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة  مــشــروع 
مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 
والبريد بين وزارة االتصاالت وتقنية 
العربية  المملكة  فــي  الــمــعــلــومــات 
تــكــنــولــوجــيــات  ووزارة  ــة  ــســعــودي ال

االتصال بالجمهورية التونسية.

ج33 س1، د215
33/47

1430/6/28هـ
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15

لمركز  األســـــاس  ــظــام  ــن ال مـــشـــروع 
لمكافحة  الــجــنــائــيــة  ــومــات  ــمــعــل ال
لــدول  الــتــعــاون  الــمــخــدرات لمجلس 

الخليج العربية.

ج34 س1، د1015
34/51

1430/6/29هـ

16

حكومة  بين  تعاون  اتفاق  مشروع 
وحكومة  السعودية  العربية  المملكة 
ــتــركــيــة فـــي مــجــال  ــجــمــهــوريــة ال ال

الشباب والرياضة.

ج35 س1، د415
35/52

1430/7/5هـ

17

مجال  فــي  تــعــاون  اتفاقية  مــشــروع 
المملكة  حكومة  بين  البحري  النقل 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 

تركيا.

ج36 س1، د915
36/53

1430/7/6هـ

18

مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم فــي مجال 
األفــراد  دخــول  عند  الصحي  الحجر 
بين  منها  وخروجهم  الحدود  لمنافذ 
واإلدارة  المملكة  في  الصحة  وزارة 
ــجــودة  الــعــامــة لــمــراقــبــة وفــحــص ال
ــحــجــر الــصــحــي فـــي جــمــهــوريــة  وال

الصين الشعبية.

ج37 س1، د615
37/56

1430/7/12هـ

19
طلب المصادقة على اتفاقية االتحاد 
ــقــدي لــمــجــلــس الــتــعــاون لـــدول  ــن ال

الخليج العربية.
ج40 س1، د1215

40/ 61

1430/7/20هـ

20

ــامــة حــوار  مــذكــرة تــفــاهــم بــشــأن إق
استراتيجي بين دول مجلس التعاون 
وجمهورية  العربية  الخليج  لـــدول 

تركيا.

ج40 س1، د1115
40/ 64

1430/7/20هـ

21

طلب النظر في التعديالت المقترحة 
ــي  ــدول التــفــاقــيــة صـــنـــدوق الــنــقــد ال
لتوسيع صالحية االستثمار المخولة 

للصندوق.

ج41 س1، د1115
41/ 65

1430/10/8هـ
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22

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

ج48 س1، د1015
48/ 71

1430/10/30هـ

السعودية 23 العربية  المملكة  انضمام 
ج49 س1، د715إلى اتفاقية األمان النووي.

49/ 72

1430/11/6هـ

24

السعودية  العربية  المملكة  انضمام 
إلى االتفاقية المشتركة بشأن أمان 
و  المستهلك  الــوقــود  فــي  التصرف 
أمان التصرف في النفايات المشعة.

ج49 س1، د725

49/ 73

)1430/11/6هـ(

1431/2/5هـ

25

السعودية  العربية  المملكة  انضمام 
المسؤولية  بشأن  فيينا  اتفاقية  إلى 
ــة  ــووي ــن ــة عـــن األضــــــرار ال ــي ــمــدن ال

وبرتوكول تعديلها. 

ج49 س1، د635
49/ 74

1430/11/6هـ

26

ــاهــم لــلــتــعــاون  ــف مـــشـــروع مـــذكـــرة ت
العسكري بين وزارة الدفاع والطيران 
في المملكة العربية السعودية ووزارة 
الدفاع في جمهورية مصر العربية.

ج51 س1، د815
51/ 75

1430/11/13هـ

27

مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــشــاور 
في  الخارجية  وزارة  بين  والتنسيق 
ووزارة  السعودية  العربية  المملكة 

الخارجية في دولة قطر.

ج51 س1، د615
51/ 76

1430/11/13هـ

28

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 
االزدواج  ــجــنــب  ــت ل ـــان  ـــســـت ـــك أوزب
الضريبي  التهرب  ولمنع  الضريبي 
فــي شـــأن الــضــرائــب عــلــى الــدخــل، 

ومشروع البروتوكول المرافق له.

ج51 س1، د625
51/ 77

1430/11/13هـ

29
طلب التصديق على معاهدات األمم 
المتحدة ومبادئها المتعلقة بالفضاء 

الخارجي.
ج51 س1، د1035

51/ 78

1430/11/13هـ
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30

مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك 
العربية  المملكة  ــي  ف عــبــدالــعــزيــز 
ــراث لــلــتــراث  ــي ــز م الــســعــوديــة ومــرك

والثقافة بدولة تركمانستان.

ج55 س1، د915
55/ 82

1430/11/27هـ

31
مشروع اتفاقية للتعاون في المجال 
الــقــضــائــي بــيــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية وجمهورية السودان.
3155

55/ 83

1430/11/27هـ

32
ـــذي أعــد  محضر الــفــريــق الــفــنــي ال
األحمر  البحر  في  أألســاس  خطوط 

وخليج العقبة والخليج العربي.
21156

56/ 84

1430/11/28هـ

33

المملكة  بين حكومة  اتفاق  مشروع 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 
في  التعاون  االتحادية حول  ألمانيا 

المجال األمني.

10162
62/ 86

1431/1/4هـ

34

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
العربية السعودية والمجلس الفيدرالي 
النقل  السويسري في مجال خدمات 

الجوي المنتظم.

6165
65/93

1431/1/17هـ

35
الجوية  الــخــدمــات  اتفاقية  مــشــروع 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  بــيــن 

وجمهورية أوزباكستان.
9171

71/98

1431/2/9هـ

36

ـــعـــاون علمي  ت ــة  ــي ــاق ــف ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  وتقني بين حكومة 
السعودية وحكومة جمهورية جنوب 

أفريقيا.

9171
71/99

1431/2/9هـ

37

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

الطرق البرية.

2273
73/102

1431/2/16هـ

31547المجموع
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د - موضوعات أخرى ناقشها المجلس:

عــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

تــوصــيــات 
اللجنة

التي  الجلسات 
رقم القرار وتاريخهنوقش فيها

1
ـــجـــان الــمــتــخــصــصــة  ـــل تـــكـــويـــن ال
ونائبه  لجنة  كــل  رئيس  وتسمية 
للسنة األولى من الدورة الخامسة.

22،1
2/1/د

1430/3/6هـ

تقرير اللجنة المكونة إلعادة دراسة 2
لم يوافق المجلس على 121اختصاصات اللجان وأسمائها.

مقترحات اللجنة

3

تكوين لجنة خاصة لدراسة مشروع 
نظام مقترح لتوطين وظائف عقود 
المرافق  فــي  والــصــيــانــة  التشغيل 
الحكومية بموجب المادة )23(.

1221،17،16

21/22/د

1430/5/15هـ

ـــة الـــخـــاصـــة  ـــجـــن ـــل )ال
ـــي دراســــة  مــســتــمــرة ف

مشروع النظام(

4
مقترح مشروع نظام الزي الوطني 
 )23( الــمــادة  بموجب  السعودي 

من نظام المجلس.
لم يوافق المجلس على 1432

المقترح

5

ــجــنــة خـــاصـــة لـــدراســـة  تــكــويــن ل
مــوضــوع ظــاهــرة االســتــيــالء على 
األراضي الحكومية ومشروع الئحة 
زالــة  واإ الحكومية  األراضــي  مراقبة 

التعديات.

1264
64/91/د

1431/1/11هـ

6

ــــى الــلــجــنــة  ــن إل ـــة عــضــوي إضـــاف
ظاهرة  مــوضــوع  بــدراســة  الخاصة 
االستيالء على األراضي الحكومية 
األراضــي  مراقبة  الئحة  ومــشــروع 

زالة التعديات. الحكومية واإ

68
68/94/د

1431/1/25هـ
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7

تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح 
ــقــاعــد الــمــدنــي  ــت ــل نـــظـــام ال ــعــدي ت
ـــظـــام الــتــأمــيــنــات  والـــعـــســـكـــري ون
جديدة  مــادة  بإضافة  االجتماعية 
بموجب  السنوية،  بالعالوة  تتعلق 
المادة )23( من نظام المجلس.

969
69/97/د

1431/2/2هـ

8

ـــس  ـــمـــجـــل تــــســــمــــيــــة لــــــجــــــان ال
لجنة  ــــة  ضــــاف واإ ــمــتــخــصــصــة،  ال
جديدة باسم لجنة حقوق اإلنسان 

والعرائض)لجنة رقم 13(.

1276
76/109/د

1431/2/23هـ

9
ـــجـــان الــمــتــخــصــصــة  ـــل تـــكـــويـــن ال
ونائبه  لجنة  كــل  رئيس  وتسمية 
للسنة الثانية من الدورة الخامسة.

77
77/110/د

1431/2/23هـ
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ه� - الموضوعات التي كانت تحت الدراسة في المجلس خالل 

السنة األولى من الدورة الخامسة:

أواًل: الموضوعات التي ناقشها المجلس وقرر إعادة دراستها من ِقبل اللجان:

عــــــــــــــــــدد الموضوعم
ما تم بشأنهالجلسات التي نوقش فيهاالمداخالت

1

ــظــام  اقـــــتـــــراح مــــشــــروع ن
للتطوع في المملكة العربية 
م/23  بموجب  السعودية 

من نظام المجلس.

ج1 س4 ، د94

أحــــيــــل إلـــــى لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة بـــــتـــــاريـــــخ        

1429/3/8هـ

2

االســـتـــيـــالء على  ظـــاهـــرة 
األراضــــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــحــة مــراقــبــة  ومـــشـــروع الئ
زالــة  واإ الحكومية  األراضــي 

التعديات.

29
ج1 س4 ، د4

ج64 س1، د5

ـــاه  ـــي ـــم ـــة ال ـــجـــن ـــــــى ل أعـــــيـــــد إل
بــــتــــاريــــخ 1429/3/8هــــــــــــــــ، 
ــس  ــجــل ــم ثـــــم عــــــرض عـــلـــى ال
بــتــاريــخ1431/1/11هـــ، وقرر 
خاصة  لجنة  تشكيل  المجلس 

لدراسته بقراره برقم 64/91/د

3
اقتراح مشروع نظام مزاولة 
المادة  وفق  التعليم  مهنة 

.)23(
أحيل إلى لجنة الشؤون التعليمية ج5 س4 ، د134

بتاريخ 1429/3/22هـ

4

اقتراح تعديل رسوم تأشيرة 
االســـتـــقـــدام وفــــق الــمــادة 
من  والعشرين«  »الثالثة 

نظام المجلس.

27
ج13 س4 ، د4 

ج16،15 س1، د5

أعيد الموضوع إلى لجنة الشؤون 
المالية بتاريخ 1430/4/24هـ

5

هيئة  نظام  تعديل  مقترح 
بإضافة  الــمــالــيــة  الــســوق 
بعالوة  تعنى  جديدة  مــواد 
اإلصدار وفق المادة )23(

24
ج15 س3 ، د4

ج20،19 س1، د5

أحيل إلى لجنة الشؤون المالية 
بتاريخ 1430/5/9هـ
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مواد 6 بعض  تعديل  مقترح 
31نظام التقاعد العسكري.

 ، س4  ج77،45،43 
د4

ج71 س1 ، د5

دراســة  استكمال  المجلس  قــرر 
الموضوع من قبل اللجنة الخاصة 
بــتــاريــخ 1430/2/20هـــــــــ. ثم 
نـــوقـــش فـــي الــمــجــلــس بــتــاريــخ 
اللجنة  1431/2/9هـ. وستقوم 
الــخــاصــة بــالــرد على مــداخــالت 

األعضاء الحقًا.  

7

مــــقــــتــــرح تــــعــــديــــل نـــظـــام 
بموجب  المقدم  الكهرباء 
نظام  مــن   )23( الـــمـــادة 

المجلس.

بتاريخ ج75 س4 ، د124 المياه  لجنة  إلــى  أحيل 
1430/2/13هـ

8

نظام سوق  مقترح إصدار 
المقدم  الــســعــودي  الــعــقــار 
من   )23( المادة  بموجب 

نظام المجلس.

أحيل إلى لجنة الشؤون المالية ج75 س4 ، د84
بتاريخ 1430/2/13هـ

9

مشروع الالئحة التنظيمية 
لسالمة  الــوطــنــيــة  للجنة 
ـــراح إنــشــاء  ـــت الـــمـــرور واق
ــهــد  ــــك ف ــــمــــل ـــة ال ـــي جـــمـــع

للسالمة.

األمنية ج10،9 س1 ، د125 الــشــؤون  للجنة  أعــيــد 
بتاريخ 1430/4/3هـ

10
مــــشــــروع مـــقـــتـــرح لــنــظــام 
الخصخصة بموجب المادة 
)23( من نظام المجلس.

ج16 س1 ، د105
أحــــيــــل إلـــــى لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
ـــــــة بـــــتـــــاريـــــخ  ـــــــصـــــــادي ـــــــت االق

1430/4/24هـ

11

ــتــرح  ــــشــــروع نــــظــــام مــق م
لــتــوطــيــن وظـــائـــف عــقــود 
ــانــة في  الــتــشــغــيــل والــصــي
وفــق  الحكومية  الــمــرافــق 

المادة )23(.

12 ، س1  ج21،17،16 
د5

تــكــويــن لــجــنــة خــاصــة لــدراســة 
المقترح بتاريخ1430/5/15هـ
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12

 إعادة دراسة اتفاقية األمم 
الفساد  لمكافحة  المتحدة 
ــــي ضــــــوء مــاتــضــمــنــتــه  ف
ــة الــوطــنــيــة  ــجــي ــي ــرات اإلســت
ومكافحة  النزاهة  لحماية 
ــرارهــا  ــم إق ــتــي ت الــفــســاد ال
ـــــــرار مــجــلــس  ـــمـــوجـــب ق ب
الـــرقـــم 43  ذي  الــــــوزراء 
والتاريخ 1428/2/1هـ.

أعيد إلى لجنة الشؤون الخارجية ج37،36 س1 ، د65
بتاريخ      1430/7/13هـ

13

 مقترح تعديل نظام التقاعد 
ونظام  والعسكري  المدني 
ــنــات االجــتــمــاعــيــة  ــأمــي ــت ال
بإضافة مادة جديدة تتعلق 
بــالــعــالوة الــســنــويــة، وفــق 

المادة )23(.

ج69 س1 ، د95

والموارد  اإلدارة  لجنة  توافق  لم 
البشرية والعرائض على المقترح 
وقــــرر الــمــجــلــس تــشــكــيــل لجنة 
الرقم  ذي  بقراره  لدراسته  خاصة 

69/97/د

14

لنظام  مادة  إضافة  مقترح 
ــصــرف  ــق ب ــل ــع ــت الـــعـــمـــل ت
للعاطلين  مــالــيــة  ــات  إعــان
ــــعــــمــــل بـــمـــوجـــب  عــــــن ال

المادة)23(.

ج73 س1 ، د145
والموارد  اإلدارة  لجنة  إلى  أحيل 
ـــعـــرائـــض بــتــاريــخ  ــة وال ــشــري ــب ال

1431/2/16هـ

ـــظـــام الــصــحــة 15 مــــشــــروع ن
أعيد إلى لجنة الشؤون الصحية ج77،75 س1 ، د205النفسية.

والبيئة بتاريخ 1431/2/24هـ
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األولى من  السنة  اللجان فيهاخالل  التي تنتظر وجهات نظر  الموضوعات  ثانًيا: 
الدورة الخامسة:

التي عدد المداخالتالموضوعم الجلسات 
ما تم بشأنهنوقش فيها

1
التحقيق  لهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  لــلــعــام  ــام  ــع ال واالدعـــــاء 

1428/1427هـ.
11 ، س1  ج15 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والقضائية  اإلسالمية  الشؤون 
وحــقــوق اإلنـــســـان مــن تــاريــخ 

1430/4/23هـ

2

ــب إيـــجـــاد تــفــســيــر قــانــونــي  طــل
لــمــاهــيــة اإلقـــامـــة الــدائــمــة في 
في  عليها  المنصوص  المملكة 
المادة الثانية من نظام الضمان 

االجتماعي.

7 ، س1  ج32 
د5

انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون 
والشباب  واألســـرة  االجتماعية 

من تاريخ 1430/6/22هـ.

3

ــر الــســنــويــة لــصــنــدوق  ــاري ــق ــت ال
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة لـــأعـــوام 
الــمــالــيــة 1427/1426هــــــــــ-
1428/1427هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 

1429/1428هـ.

10 ، س1  ج48 
د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
الـــشـــؤون الــمــالــيــة مــن تــاريــخ 

1430/10/30هـ

4
ـــوي لــجــمــعــيــة  ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
لعام  السعودي  األحــمــر  الــهــالل 

1428هـ)2007م(.
11 ، س1  ج48 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
من  والبيئة  الصحية  الــشــؤون 
تاريخ         1430/10/30هـ

المظالم 5 لديوان  السنوي  التقرير 
، 8للعام المالي 1428/1427هـ. س1  ج50 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والقضائية  اإلسالمية  الشؤون 
وحــقــوق اإلنـــســـان مــن تــاريــخ 

1430/11/7هـ

194مشروع نظام الشركات.6
ج56،54،52،

 60 ،59 ،57
س1 ، د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والطاقة  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون 

من تاريخ 1430/12/27هـ

7
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  الــمــدنــي  للطيران 

1428/1427هـ.
10 ، س1  ج58 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
تاريخ          مــن  واالتـــصـــاالت  النقل 

1430/12/20هـ
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، 54مشروع نظام إيرادات الدولة8 س1  ج61 
د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
الـــشـــؤون الــمــالــيــة مــن تــاريــخ 

1431/1/3هـ

9
التقرير السنوي لهيئة االتصاالت 
المالي  للعام  المعلومات  وتقنية 

1429/1428 هـ.
10 ، س1  ج62 

د5

النقل  لجنة  نظر  وجهة  انتظار 
المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 

من تاريخ 1431/1/4هـ

10

لــــدارة الملك  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
ـــلـــعـــام الـــمـــالـــي  عـــبـــدالـــعـــزيـــز ل

1429/1428 هـ.
11 ، س1  ج62 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
الشؤون الثقافية واإلعالمية من 
تاريخ        1431/1/4هـ.

الــنــفــايــات 11 إدارة  نــظــام  مــشــروع 
ج64،63 س1 45البلدية الصلبة.

، د5

المياه  انتظار وجهة نظر لجنة 
من  العامة  والخدمات  والمرافق 

تاريخ 1431/1/11هـ

12

للهيئة  ــان  ــوي ــســن ال ــران  ــري ــق ــت ال
للمواصفات  السعودية  العربية 
الماليين  للعامين  والمقاييس 
1427/1426هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

1428/1427هـ.

10 ، س1  ج65 
د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والطاقة  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون 

من تاريخ 1431/1/17هـ

13
العربية  المملكة  انضمام  طلب 
الـــســـعـــوديـــة لـــالتـــفـــاق الـــدولـــي 

للسكر.
11 ، س1  ج65 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والطاقة  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون 

من تاريخ 1431/1/17هـ

14

البحث  أخالقيات  نظام  مشروع 
المعاد  الحية  المخلوقات  على 
بالمادة 17  المجلس عماًل  إلى 

من نظام المجلس.

10 ، س1  ج65 
د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
من  والبيئة  الصحية  الــشــؤون 
تاريخ         1431/1/17هـ

15
الـــتـــقـــريـــر الــــســــنــــوي لــــــــوزارة 
المعلومات  وتقنية  االتــصــاالت 
للعام المالي1429/1428هـ. 

8 ، س1  ج67 
د5

النقل  لجنة  نظر  وجهة  انتظار 
المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 

من تاريخ 1431/1/24هـ

16

لمصانع  الــتــنــظــيــمــي  ــتــرتــيــب  ال
المعبأة،  وغير  المعبأة  المياه 
تقليل  ومحالت  الثلج،  ومصانع 
ومحالت  مصانع  الملوحة)وضع 

مياه الشرب المعبأة(.

ج70،69 س1 90
، د5

المياه  انتظار وجهة نظر لجنة 
من  العامة  والخدمات  والمرافق 

تاريخ 1431/2/3هـ
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17

ـــقـــريـــر الـــشـــامـــل لــمــجــلــس  ـــت ال
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة لــلــفــتــرة 
ـــن 1425/8/11هـــــــــــــ حتى  م

1429/6/25هـ.

11 ، س1  ج72 
د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
من  والبيئة  الصحية  الــشــؤون 
تاريخ         1431/2/10هـ

18
الـــتـــقـــريـــر الــــســــنــــوي لــــــــوزارة 
ــة لــلــعــام  ــمــاعــي الـــشـــؤون االجــت

المالي1429/1428هـ.
13 ، س1  ج72 

د5

انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون 
والشباب  واألســـرة  االجتماعية 

من تاريخ 1431/2/10هـ

19

تباين وجهات النظر حيال قضايا 
والمسكرات  الــمــخــدرات  تهريب 
التي تصدر فيها أحكام قضائية 
الشرعية،  المحاكم  من  نهائية 
ومدى نظامية نظرها مجددًا من 

قبل اللجان الجمركية.

8 ، س1  ج73 
د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والقضائية  اإلسالمية  الشؤون 
وحــقــوق اإلنـــســـان مــن تــاريــخ 

1431/2/16هـ

20
لتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية 
ــاعــات الــيــدويــة  الــحــرف والــصــن

وخطتها التنفيذية.
15 ، س1  ج75 

د5

ـــة نـــظـــر لــجــنــة  ـــظـــار وجـــه ـــت ان
والطاقة  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون 

من تاريخ 1431/2/18هـ

21
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــمــؤســســة 
ــــد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــعـــام  ــــري ــــب ال

المالي1429/1428هـ.
9 ، س1  ج76 

د5

النقل  لجنة  نظر  وجهة  انتظار 
المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 

من تاريخ 1431/2/23هـ

22
مـــشـــروع تــنــظــيــم جـــائـــزة خـــادم 
للمخترعين  الشريفين  الحرمين 

والموهوبين.
9 ، س1  ج77 

د5

انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون 
من  العلمي  والبحث  التعليمية 

تاريخ 1431/2/24هـ
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رسم توضيحي لعدد المداخالت التي قدمت على الموضوعات  
خالل السنة األوالى من الدورة الخامسة
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و - ضيوف الجلسات للسنة األولى من الدورة الخامسة:
اللذين زاروا المجلس و حضروا جزًءا من جلساته خالل السنة  بلغ عدد الوفود 
األولى من الدورة الخامسة )122( وفًدا، منها )19( وزيراً ووفداً أجنبيًا، و )60( وفداً 
من منسوبي الجهات الحكومية، و )43( وفداً من طالب المدارس والجامعات،  

على النحو اآلتي:

ملحوظة : ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة.

وفود طالبيةمسؤولون من جهات حكوميةوزراء ووفود أجنبية

• وفـــــد مــــن الــمــتــقــاعــديــن غــيــر 
السعوديين وعائالتهم،من العاملين 

لدى شركة أرامكو السعودية )5(.
• وفد برئاسة د/ أحمد بحر رئيس 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس 

باإلنابة)7(.
المكسيكي  الــبــرلــمــان  مــن  وفـــد   •
برئاسة السيدة/ سارة شيخ غوزمان 
المكسيكية  الصداقة  لجنة  رئيسة 
السعودية بالبرلمان المكسيكي)9(.

والمتحدثات  المتحدثين  من  وفد   •
المملكة  يــزورون  الذين  الدوليين 
للمشاركة في المؤتمر الثاني تحت 
عنوان)عصر جديد لطب األسنان( 
الـــشـــؤون  إدارة  نــظــمــتــة  والــــــذي 

الصحية بالحرس الوطني)16(.
الباكستاني  الــبــرلــمــان  مــن  وفــد   •
برئاسة معالي السيد/ موالنا فضل 

الرحمن )17(.
ــــن مـــجـــلـــس الــــشــــورى  • وفــــــد م
رئيس  معالي  بــرئــاســة  البحريني 
بن صالح  علي  األستاذ/  المجلس 

الصالح)21(.
المراقبة  ديــــوان  رئــيــس  مــعــالــي   •
جعفر  بن  أسامة  األستاذ/  العامة 

فقيه والوفد المرافق له)23(.

الملكي  المعهد  مــن  مــتــدربــون   •
المهني الصناعي بالرياض)4(.

بكلية  الفيزياء  قسم  من  أساتذة   •
العلوم جامعة الملك سعود )5(.

اآلداب  كلية  ومــعــيــدات  أســاتــذة   •
للبنات جامعة الملك سعود )6(.

• وفد  من نادي القانون للطالبات 
الملك  بــجــامــعــة  ــظــمــة  األن بــكــلــيــة 

سعود)7(.
ــــــرواد  • طـــــالب مــــن مـــــــدارس ال

االبتدائية األهلية)7(.
• طــــالب مـــن مـــدرســـة الــنــعــيــريــة 

الثانوية للبنين)9(.
• طــالب مــدارس األبــنــاء بالحرس 

الملكي  )12(.
ــثــانــويــة من  • طـــالب الــمــرحــلــة ال

مدارس ابن رشد األهلية)13(.
الـــمـــنـــاهـــج  مــــــــــدارس  طـــــــالب   •

األهلية)14(.
• طالب مدارس رواد التربية)15(.
• طــــالب الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة 

لمدارس الفرسان)15(.
• طالب مجمع ابن الجزري لتحفيظ 

القرآن الكريم )15(.
والترجمة  اللغات  كلية  طالبات   •

بجامعة الملك سعود )16(.

• منسوبو وزارة الخارجية )3(.
•منسوبو ديوان المظالم )4(.

ـــخـــدمـــة  ال وزارة  ـــو  ـــســـوب ـــن م  •
المدنية)4(.

• منسوبو وزارة النقل )7(.
•  منسوبي وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات )8(. 
ــو شـــركـــة االتـــصـــاالت  ــســوب • مــن

السعودية)9(.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  مـــنـــســـوبـــو   •

للمرور)9(.
• منسوبو مصلحة الجمارك)10(.

• منسوبو ديوان المراقبة)10(.
• وفد من منسوبي كل من:

شركة  والكهرباء،  المياه  وزارة   •
المياه الوطنية،هيئة تنظيم الكهرباء 

واإلنتاج المزدوج)12(.
• منسوبو وزارة الزراعة )13(.

الكهرباء  تنظيم  هيئة  منسوبو   •
واإلنتاج المزدوج )13(.

• مـــديـــر عــــام الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي 
التقني  للتدريب  العامة  بالمؤسسة 

والمهني)14(.
والتخطيط  الميزانية  عــام  مدير   •
في المؤسسة العامة لتحلية المياه 

المالحة)14(.
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• ضيوف وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد السيد/ 
صادق خان، وزير بوزارة البلديات 
والسيد/  بريطانيا،  فــي  واألقــلــيــات 
الــوزارة،  أزهر علي مستشار وكيل 
السكرتير  كيلنج  شـــور  والــســيــد/ 
األول في السفارة البريطانية)23(.

• وفد من رؤساء هيئة الموظفين 
التشريعيين  الــمــســاعــديــن  ــار  ــب وك
فـــــي الــــكــــونــــجــــرس األمــــريــــكــــي، 
وأعــضــاء الــســفــارة الــســعــوديــة في 

واشنطن)25(.
• وفد المنتدى العالمي للبرلمانيين 

اإلسالميين، وهم:
• معالي السيد/ عبدالمجيد مناصرة 
رئــيــس الــمــنــتــدى.الــدكــتــور/ ناصر 
ــائــب رئــيــس الــمــنــتــدى. الــصــانــع ن

الدكتور/ صالح عبدالرحمن عضو 
الهنيدي. عــزّام  المنتدى.األستاذ/ 

الدكتور/ عبدالقادر عمارة.األستاذ/ 
عبدالقادر قرنية )34(.

البريطاني  الــبــرلــمــان  مــن  وفـــد   •
كوزبيكسي  داينال  النائب  برئاسة 
مـــن حـــزب الــمــحــافــظــيــن والــنــائــب 
الــســيــرمــيــنــزي ســكــانــبــل مــن حــزب 
والنائبة  األحــــرار،  الديموقراطيين 
العمال،  حــزب  مــن  راســل  كرستين 
والسيد مايكل قربن باحث برلماني 
لرئيس الوفد، والسيدة مادلين هلي 

سكرتيرة الوفد.
عبدالمولى  آدم  األستاذ/  سعادة   •
ـــشـــرق األوســــط  رئـــيـــس وحـــــدة ال
المفوضية  بمكتب  أفريقيا  شمال 
بجنيف  اإلنسان  لحقوق  السامية 

وبمرافقيه)50(.
الــــخــــدمــــة  وزيــــــــــر  مــــعــــالــــي   •

• منسوبو هيئة التحقيق واالدعاء 
العام )15(.

ــمــؤســســة الــعــامــة  • مــنــســوبــو ال
الدقيق  ومطاحن  الغالل  لصوامع 

.)15(
الــــســــوق  ـــة  ـــئ ـــي ه مـــنـــســـوبـــو   •

المالية)18(.
• وفد من المنطقة الشرقية)20(.

لرعاية  العامة  الرئاسة  منسوبو   •
الشباب)20(.

• منسوبو مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية)21(.

• منسوبو المديرية العامة للدفاع 
المدني)21(.

للغذاء  العامة  الهيئة  منسوبو   •
والدواء)21(.

للهيئة  العامة  األمانة  منسوبو   •
العليا لأمن الصناعي)21(.

والثروة  البترول  وزارة  منسوبو   •
المعدنية)21(.

• منسوبو وزارة الزراعة)21(.
الملك فيصل  • منسوبو مستشفى 

التخصصي)21(.
• وفــد ضــم ســعــادة الــمــقــدم/ علي 
ــمــديــريــة الــعــامــة  ــشــهــري مـــن ال ال
للدفاع المدني، والمهندس/ غرمان 
الــشــهــري مــن األمــــن الــصــنــاعــي، 
واألستاذ/عبدالرحمن أبو النجا من 

وزارة الداخلية)26(.
• عضوات مركز األمير محمد بن 
فهد إلعداد القيادات الشابة)27(. 
لهيئة  العامة  الرئاسة  منسوبو   •
ــهــي عن  ــن ــمــعــروف وال ــال األمــــر ب

المنكر)28(.
الـــخـــدمـــة  وزارة  •مــــنــــســــوبــــو 

المدنية)31(.

من  المتوسطة  المرحلة  طــالب   •
مدارس نجد األهلية)19(.

ــعــاصــمــة  ــهــد ال ــع • طـــــالب مــــن م
النموذجي    )21(.

ــــاض  ــــن مــــــــدارس ري • طــــــالب م
الصالحين الثانوية)21(.

• طالبات مدارس الرياض)22(.
• طالب مدرسة البسام في المنطقة 

الشرقية)24(.
السياحة واآلثــار في  • طالب كلية 

جامعة الملك سعود)24(.
• وفد طالبي من الجمعية الخيرية 

لرعاية األيتام )25(.
ــــــرواد  ال دار  مـــــــدارس  طـــــالب   •

النموذجية بمحافظة جدة)26(.
الــــــروابــــــي  مـــــــــــدارس  طـــــــالب   •

االبتدائية)26(.
• أعضاء المجلس الطالبي بجامعة 

دار العلوم)26(.
الثانوية  الصديق  مدرسة  طــالب   •

بالرياض ومدرسيها)27(.
الــعــلــوم  دار  مـــــدارس  طــالــبــات   •

بالرياض)27(.
عبدالعزيز  الشيخ  مدرسة  طالب   •

بن باز الثانوية)29(.
• طالب المدارس السعودية الثانوية 

 .)30(
بن  ســعــود  الملك  جامعة  طــالب   •

عبدالعزيز للعلوم الصحية)30(. 
بجامعة  الــقــانــون  قسم  طــالــبــات   •

األمير سلطان األهلية )32(.
االتــــــصــــــاالت  كــــلــــيــــة  طــــــــالب   •

والمعلومات)32(.
في  العربية  اللغة  بقسم  األستاذ   •
جامعة الملك سعود الدكتور/ حمزة 

المزيني     )38(.
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المدنية)53(.
السنغافوري،  البرلمان  من  وفــد   •
الترموجي،  عبداهلل  السيد  برئاسة 
البرلمان. وعضوية أعضاء  رئيس 
البرلمان السيد/ أحمد محمد مجد. 
والسيد/  كوانق،  قوت  بو  والسيد/ 
محمد فيصل إبراهيم خان سوارتي، 
لدى  السنغافوري  السفير  وسعادة 

المملكة السيد/ ونج كو بون.
رومانيا  خارجية  وزارة  من  وفــد   •

.)62(
ــعــام لمجلس  ال ــن  األمــي ــادة  • ســع
النواب األفغاني السيد/ غالم حسن 

كران، والوفد المرفق له)67(.
ــدا في  ــوري ــل ـــد مــن جــامــعــة ف • وف

أميركا)72(.
ــجــامــعــات  ـــري ال ـــدي ـــن م ــــد م • وف
مـــن وزارة  ــكــنــديــة، ومــرافــقــيــهــم  ال

التعليم العالي)73(.
• وفد من وزارة الخارجية الهولندية 
ـــدا لـــدى  ـــن يـــرافـــقـــهـــم ســفــيــر هـــول

المملكة)75(.

ــم  ــي ــل ــع ــت ال وزارة  •مــــنــــســــوبــــو  
العالي)32(.

واإلعــالم  الثقافة  وزارة  منسوبو   •
.)35(

الـــعـــامـــة  اإلدارة  مـــنـــســـوبـــو   •
للمرور)38(.

الـــعـــامـــة  اإلدارة  مـــنـــســـوبـــو   •
للمرور)39(.

• منسوبو وزارة العدل)45(.
• وفد من مسؤولي الخدمات العامة   
ــــشــــورى، والــــنــــواب،  ــمــجــالــس ال ل
التعاون  مجلس  ــدول  ب والــوطــنــي، 

لدول الخليج العربية)45(.
• وفد من المجلس األعلى للقضاء 
محمد  بــن  عـــادل  الشيخ/  فضيلة 

الدويسان)47(.
االقـــتـــصـــاد  وزارة  مـــنـــســـوبـــو   •

والتخطيط)49(.
االقـــتـــصـــاد  وزارة  مـــنـــســـوبـــو   •

والتخطيط)50(.
صحيفة  تحرير  رئــيــس  ســعــادة   •
ــد الــمــالــك  ـــاذ/ خــال ــرة األســـت ــجــزي ال

ومرافقيه)51(.
صحيفة  في  االقتصادي  الكاتب   •
االقــتــصــاديــة الــدكــتــور/ صــالــح بن 

علي السلطان)51(.
• منسوبو وزارة الصحة)52(.

الــــغــــرف  مـــجـــلـــس  ـــو  ـــســـوب مـــن  •
السعودية)52(.

الــــســــوق  ـــة  ـــئ ـــي ه مـــنـــســـوبـــو   •
المالية)54(.

الــــتــــجــــارة  وزارة  ـــو  ـــســـوب مـــن  •
والصناعة)54(.

النقد  مــؤســســة  مــنــســوبــو  أحـــد   •
العربي السعودي)54(.

• منسوبي وزارة النقل )55(.

• طالب من برنامج نورين الصيفي 
الحلقات  فــي  الموهوبين  لــرعــايــة 

القرآنية)40(.
جامعة  في  التاريخ  قسم  طــالب   •

الملك سعود)52(.
• طالب األكاديمية الدولية للعلوم 

الصحية بالمجمعة)60(. 
• طالب متوسطة ابن خلدون)60(. 
من  األسنان  طب  كلية  طالبات   •

جامعة الملك سعود)64(.
بجامعة  القانون  قسم  طالبات   •

األمير سلطان)65(.
بكر  أبــي  ثانوية  مدرسة  طــالب   •

ابن العربي)66(.
الـــعـــلـــمـــي  الــــمــــعــــهــــد  طــــــــالب   •

بالرياض)67(.
ـــة  ـــي ـــرب ـــت ال مـــــــــــدارس  ـــــــالب  ط  •

النموذجية)68(.
األهلية  مــدارس األقصى  • طــالب 

بجدة)68(.
األمـــــجـــــاد  مـــــــــــدارس  طـــــــالب   •

األهلية)69(.
• طــالب مــدرســة ربعي بــن عامر 

المتوسطة واالبتدائية)70(.
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الــــســــوق  هـــيـــئـــة  مــــنــــســــوبــــو   •
المالية)56(.

النقد  مــؤســســة  مــنــســوبــو  أحـــد   •
العربي 

• السعودي)56(.
الــــســــوق  هـــيـــئـــة  مــــنــــســــوبــــو   •

المالية)57(.
الــتــربــيــة  وزارة  مــنــســوبــي  أحـــد   •

والتعليم)58(.
المراقبة  ديــــوان  منسوبي  أحـــد   •

العامة)61(.
• منسوبو هيئة االتصاالت وتقنية 

المعلومات )62(.
الــمــلــك  دارة  مــنــســوبــي  أحـــــد   •

عبدالعزيز)62(.
• منسوبو وزارة الداخلية )64(.

• منسوبو الهيئة العربية السعودية 
للمواصفات والمقاييس)65(.

• مــنــســوبــو الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
للمتقاعدين)69(.

• منسوبو وزارة الصحة)72(.
ــــشــــؤون  ال وزارة  مـــنـــســـوبـــو    •

االجتماعية)72(.
للسياحة  العامة  الهيئة  منسوبو   •

واآلثار)75(.
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ز- التوصيات اإلضافية:

عـــــــــــــــــدد الموضوعم
التوصيات 

الــتــوصــيــات 
ــــمــــوافــــق  ال
ــــــــــى  عــــــــــل

مناقشتها

التوصيات 
ـــمـــوافـــق  ال

عليها

-11مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية1

المعدنية 2 والــثــروة  البترول  ـــوزارة  ل السنويان  التقريران 
533للعامين الماليين 1426/1425هـ-1427/1426هـ.

ــام الــمــالــي 3 ــع ــل ــم ل ــمــظــال ــر الـــســـنـــوي لــــديــــوان ال ــري ــق ــت ال
1427/1426111هـ.

للعامين 4 لالستثمار  العامة  للهيئة  السنويان  التقريران 
-21الماليين 1425/1424هـ- 1426/1425هـ.

ــعــام الــمــالــي 5 ــل ــة ل ــخــارجــي ــــــوزارة ال ــر الــســنــوي ل ــقــري ــت ال
--1428/14271هـ.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لوزارة النقل للعام المالي 6
--1428/14271هـ.

واالدخــار 7 للتسليف  السعودي  للبنك  السنويان  التقريران 
--4للعامين الماليين 1427/1426هـ-1428/1427هـ. 

التقريران السنويان لهيئة الري والصرف باألحساء للعامين 8
--2الماليين1427/1426هـ- 1428/1427هـ.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام 9
-21المالي 1428/1427هـ.

التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام المالي 10
--1428/14275هـ.

بالمعروف 11 األمر  لهيئة  العامة  للرئاسة  السنوي  التقرير 
111والنهي عن المنكر للعام المالي 1427/1426هـ.

للعام 12 البشرية  الموارد  تنمية  لصندوق  السنوي  التقرير 
--2المالي 1428/1427هـ.

التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 13
-31للعام المالي 1428/1427هـ.
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14
والمنشآت  المصانع  مــالك  إللـــزام  المقترحة  الترتيبات 
السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن األضرار 

التي تلحق بأمالكهم.
2--

15

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

6--

المالي 16 للعام  العامة  المراقبة  لــديــوان  السنوي  التقرير 
1427/1426211هـ.

المزدوج 17 الكهرباء واإلنتاج  السنوي لهيئة تنظيم  التقرير 
-11للعام المالي 1428/1427هـ.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 18
--2للعام المالي 1428/1427هـ.

الماليين        19 للعامين  الجمارك  لمصلحة  السنويان  التقريران 
-1427/142631هـ-1428/1427هـ.

ـــوي لــــــــوزارة الــــعــــدل لـــلـــعـــام الــمــالــي 20 ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
--1428/14273هـ.

التقرير السنوي لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات للعام 21
--1المالي 1428/1427هـ.

22
لأعوام  العقارية  التنمية  لصندوق  السنوية  التقارير 
ــــة1425/1424هـــــ- 1426/1425هــــــــــــ- ــــي ــــال ــــم ال

1427/1426هـ-1428/1427هـ.
222

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 23
--2للعام المالي 1428/1427هـ.

الصحية 24 للتخصصات  السعودية  للهيئة  السنوي  التقرير 
-11للعام المالي 1428/1427هـ.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 25
111السعودية للعام المالي 1428/1427هـ.

المالي    26 للعام  والكهرباء  المياه  لـــوزارة  السنوي  التقرير 
--1428/14272هـ.
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للعام 27 الشباب  لرعاية  العامة  للرئاسة  السنوي  التقرير 
--3المالي 1428/1427هـ.

--2مشروع الئحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.28

للعام 29 واآلثــار  للسياحة  العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
--1المالي  1427/1426هـ.

الماليين30 للعامين  الــحــج  ــــوزارة  ل الــســنــويــان   الــتــقــريــران 
--1427/14261هـ-1428/1427هـ.

المالي 31 للعام  والتحقيق  الرقابة  لهيئة  السنوي  التقرير 
--1428/14271هـ.

المالي        32 للعام  والتعليم  التربية  لـــوزارة  السنوي  التقرير 
--1428/14276هـ.

33
ـــــــــــــــوزارة الـــــتـــــجـــــارة  ـــــان ل ـــــوي ـــــســـــن  الــــــتــــــقــــــريــــــران ال
 لــــلــــعــــامــــيــــن الــــــــمــــــــالــــــــيــــــــيــــــــن1426/1425هـــــــــ

-1427/1426هـ.
52

1 ودمجت 
مـــــــــــــــــــــع 
تــــوصــــيــــة 
ـــة  ـــجـــن ـــل ال

الثالثة

الماليين 34 للعامين  العمل  لــــوزارة  الــســنــويــان  الــتــقــريــران 
1427/1426511هـ-1428/1427هـ.

التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن 35
--4الدقيق للعام المالي 1428/1427هـ.

التقرير السنوي لوزارة الصحة ، والتقرير السنوي لمستشفى 36
311الملك خالد للعيون للعام المالي1428/1427هـ .

للعام 37 والجامعات  العالي  التعليم  لــوزارة  السنوي  التقرير 
-31المالي 1428/1427هـ.

38
الحياة  لحماية  الوطنية  للهيئة  الــســنــويــان  الــتــقــريــران 
1427/1426هـــ- الماليين  للعامين  نمائها  واإ الفطرية 

1428/1427هـ.
2--

مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام اإلجراءات 39
111الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. 

التقريران السنويان لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 40
1428/1427911هـ-1429/1428هـ.
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المالي 41 للعام  واإلعـــالم  الثقافة  لـــوزارة  السنوي  التقرير 
1428/14271111هـ.

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1429/1428 42
-42هـ.

ــمــالــي 43 ــــزراعــــة لــلــعــام ال ـــــــوزارة ال الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
-1428/142751هـ.

التقرير السنوي لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 44
--1للعام المالي 1428/1427هـ.

للعامين 45 للموانئ  العامة  للمؤسسة  السنويان  التقريران 
-21الماليين 1428/1427هـ-1429/1428هـ.

1272715اإلجــمـالــي
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إضافية  توصيات  عليها  قدمت  التي  الموضوعات  لعدد  توضيحي  رسم 
خالل السنة األوالى من الدورة الخامسة

الأنظمة

واللوائج

التقارير

احلكومية

الأتفاقيات 
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ال���م���دة م������ن1431/3/3ه������� إل����ى 1432/3/2ه����������:
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السنة  خ��الل  ل��ش��ورى  ا مجلس  ن��ج��ازات  وإ أع��م��ال  ملخص 
1431ه�  /3 /3 من المدة  خالل  الخامسة  الدورة  من  لثانية  ا

: 1432ه� /3 /2 لى  إ
المــوضــــوعم

78عدد  جلسات المجلس1

153عدد الموضوعات المنتهية2

154عدد قرارات المجلس 3

34عدد القرارات الخاصة باألنظمة واللوائح4

51عدد القرارات الخاصة بالتقارير السنوية5

66عدد القرارات باالتفاقيات والمعاهدات6

3عدد القرارات بالموضوعات األخرى7

2183عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية8

840عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية9

855عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية10

460عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات المنتهية11

28عدد المداخالت على الموضوعات األخرى12

331عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات13

70عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح14

192عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية15

69عدد التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات16

105مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس17

26التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها18

12التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس19
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 أ - قرارات المجلس الصادرة بشأن األنظمة واللوائح خالل السنة الثانية  
من 3 / 3 / 1431 إلى 2 / 3 / 1432ه�     

الموضوعم
عـــــــــــــــــدد 
مــداخــالت 
األعضاء

عــــــــــــــــدد 
تــوصــيــات 

اللجنة

ـــســـات الـــتـــي  ـــجـــل ال
نــــــــوقــــــــش فـــيـــهـــا 

الموضوع

رقم القرار

وتاريخه

1
منع المركبات التي تقل حمولتها 
راكًبا من دخول مكة  عن )25( 

المكرمة والمشاعر المقدسة.
ج1، س2، د815

1/6

1431/3/7هـ

2

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

مجلس الشورى.

ج3، س2، د885
3/7

1431/3/14هـ

3

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

اللجان الجمركية.

-3
ج73 ، س1، د5

ج7، س2، د5

7/16

1431/3/29هـ

4
ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه 
طلب تعديل بعض نصوص نظام 

التأمينات االجتماعية.
ج7-9، س2، د545

9/17

1431/4/6هـ

النفايات 5 إدارة  نظام  مشروع 
451البلدية الصلبة.

ج64،63 ، س1، 
د5 ج11، س2، 

د5

11/21

1431/4/13هـ

6
البحث  أخالقيات  نظام  مشروع 
على المخلوقات الحية المعاد إلى 
من   17 بالمادة  عماًل  المجلس 

نظام المجلس.
101

ج65، س1، د5

ج13، س2، د5

13/23

1431/4/20هـ

541مشروع نظام إيرادات الدولة.7
ج61 ، س1، د5

ج13، س2، د5

13/24

1431/4/20هـ

8
نظام  مواد  بعض  تعديل  مقترح 
بموجب  العسكري  التقاعد 
مجلس  نظام  من  المادة)23( 

الشورى.
314

ج43،77،45، 
س4، د4

ج71 س1، د5

ج16،س2، د5

16/29

1431/5/4هـ

*ج: الجلسة.  س: السنة.  د: الدورة.
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9
المسؤوليات  الئحة  مشروع 
والغرامات الخاصة بمنع التدخين 

داخل المطارات.
ج16،5، س2، 122

د5
16/30

1431/5/4هـ

10
لتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية 
اليدوية  والصناعات  الحرف 

وخطتها التنفيذية.
ج75، س1، د5 152

ج16، س2، د5
16/31

1431/5/4هـ

11
خادم  جائزة  تنظيم  مشروع 
للمخترعين  الشريفين  الحرمين 

والموهوبين.
91

ج77، س1، د5

ج22، س2، د5

22/46

1431/5/25هـ

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

نظام المجلس.
122

ج 75 ، س4، د4

ج33، س2، د5

33/68

1431/7/1هـ

الوطنية 13 اإلستراتيجية  مشروع 
ج33،11، س2، 195للنقل.

د5
33/69

1431/7/1هـ

14

لمصانع  التنظيمي  الترتيب 
المعبأة،  وغير  المعبأة  المياه 
تقليل  ومحالت  الثلج،  ومصانع 
ومحالت  مصانع  الملوحة)وضع 

مياه الشرب المعبأة(.

901
ج70،69 س1، 

د5

ج 37، س2، د5

37/79

1431/7/15هـ

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

1436هـ(.
ج41،39، س2، 358

د5
41/83

1431/7/29هـ

إفشاء 16 عقوبات  نظام  مشروع 
ج41،16،15، 742الوثائق السرية.

س2، د5
41/84

1431/7/29هـ

17

منع  موضوع  دراسة  إعادة 
حمولتها  تقل  التي  المركبات 
مكة  راكًبا من دخول  عن )25( 
المكرمة والمشاعر المقدسة عماًل 
مجلس  نظام  من   )17( بالمادة 

الشورى.

ج42، س2، د1135
42/86

1431/7/30هـ

ج27، 30، 50، 581مشروع نظام السياحة.18
س2، د5

 50/102
1431/11/3هـ

19
إعطاء المناطق األقل نمًوا حوافز 
جميع  منها  يستفيد  إضافية 

المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.
142

ج54،45

س2، د5

54/108

1431/11/17هـ
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20

طلب الموافقة على قانون )نظام( 
لدول  والشتالت  والتقاوي  البذور 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
مخالفات  وعقوبات  العربية، 

القانون ) النظام( المشار إليه.

261
ج55،49،43

س2، د5

55/109

1431/11/23هـ

21

لتقنين  المقترحة  التوصيات 
لتقنية  األخالقي  المحتوى 
العربية  المملكة  في  المعلومات 

السعودية.

132
ج55،46

س2، د5

55/110

1431/11/23هـ

22

المقترح المتعلق بإسقاط ما على 
أو  للدولة  ديون  من  المواطنين 
مستحقاتهم  من  حسًما  للغير 

لديها.

121
ج61،41

س2، د5

61/116

1431/11/29هـ

23
العمل  نظام  مشروع  مقترح 
 )23( المادة  بموجب  التطوعي 

من نظام المجلس.
531

ج1، س4، د4

ج22، 23،65، 
س2، د5

 65/123
1432/1/13هـ

24

موظفي  مساءلة  كيفية  دراسة 
والهيئات  العامة  المؤسسات 
لنظام  الخاضعين  الحكومية 

العمل.

10168،54 68/133
1432/1/21هـ

من 25 )الثامنة(  المادة  تعديل  طلب 
69/135 12169،52نظام  مجلس الخدمة العسكرية .

1432/1/27هـ

26

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

102
ج69،51

س2،د5
 69/137

1432/1/27هـ

لجرائم 27 الجزائي  النظام  مشروع 
ج30، 31،71، 451التزوير.

س2، د5
 71/140

1432/2/5هـ
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28

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

102
ج73،68

س2،د5
 73/144

1432/2/12هـ

461مشروع نظام حماية الطفل .29
ج74،47،46

س2،د5
 74/145

1432/2/13هـ

مشروع الالئحة المنظمة للبحوث 30
261والدراسات بوزارة الصحة

ج74،48

س2،د5
 74/146

1432/2/13هـ

مشروع نظام إجراءات التراخيص 31
142البلدية.

ج75،74،56

س2،د5
 75/147

1432/2/19هـ

32

إلى  جديدة  مادة  إضافة  اقتراح 
نظام تملك غير السعوديين للعقار 
بالمرسوم  الصادر  واستثماره 
وتاريخ  )م/15(  رقم  الملكي 

1421/4/17هـ.

141
ج68،77

س2،د5

77/151

1432/2/26هـ

33

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

من أعمالهم االستشارية.

171
ج68،77

س2، د5

77/152

1432/2/26هـ

لتقويم 34 الوطني  المركز  مشروع 
221التعليم العام.

ج56،78

س2، د5

78/153

1432/2/27هـ
84070اجملمــوع
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ب – قرارات المجلس الصادرة بشأن التقارير السنوية للوزارات واألجهزة 
الحكومية: 

عدد الموضوعم
المداخالت

عـــــــــــــــــــدد 
التوصيات

الجلسات التي نوقش 
رقم القرار وتاريخهفيها الموضوع

1
لوزارة  السنوي  التقرير 
للعام  االجتماعية  الشؤون 

المالي1429/1428هـ.
558

ج72، س1، د5

ج12، س2، د5

12/22

1431/4/19هـ

2
لجمعية  السنوي  التقرير 
لعام  السعودي  األحمر  الهالل 

1428هـ)2007م(.
213

ج48، س1، د5

ج15، س2، د5

15/27

1431/4/27هـ

3
لهيئة  السنوي  التقرير 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
 1429/1428 المالي  للعام 

هـ.

202
ج62، س1، د5

ج15، س2، د5

15/28

1431/4/27هـ

4
لهيئة  السنوي  التقرير 
باألحساء  والصرف  الري 
والمشروعات التابعة لها للعام 

المالي 1429/1428هـ.

ج14،17، س2، د1125
17/32

1431/5/5هـ

5
للمؤسسة  السنوي  التقرير 
التقني  للتدريب  العامة 
المالي  للعام  والمهني 

1429/1428هـ.

ج17،5،4، س2، 204
د5

17/33

1431/5/5هـ

6
لوزارة  السنوي  التقرير 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
للعام المالي1429/1428هـ.

81
ج67، س1، د5

ج17، س2، د5

17/34

1431/5/5هـ

7
للهيئة  السنوي  التقرير 
للفترة  للمساحة  العامة 
إلى  1427/1/14هـ 

1428/12/11هـ.

ج18،8،  س2، د1355
18/37

1431/5/11هـ

8
التقرير السنوي للهيئة العامة 
المالي  للعام  المدني  للطيران 

1428/1427هـ.
294

ج58، س1، د5

ج18، س2، د5

18/38

1431/5/11هـ

9
التقرير السنوي لصندوق تنمية 
للعام  )هدف(  البشرية  الموارد 

المالي 1429/1428هـ.
ج19،6، س2، د1145

19/39

1431/5/12هـ
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10
الملك  لدارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  عبدالعزيز 

1429/1428 هـ.
244

ج62، س1، د5

ج19، س2، د5

19/40

1431/5/12هـ

11
للمؤسسة  السنوي  التقرير 
العامة للخطوط الحديدية للعام 

المالي 1429/1428هـ.
ج2،19، س2، د2435

19/41

1431/5/12هـ

12
التعليم  لوزارة  السنوي  التقرير 
العالي والجامعات للعام المالي 

1429/1428هـ.
ج21،3،2، س2، 277

د5
21/42

1431/5/19هـ

13
تقرير المتابعة السنوي الخاص 
بخطة التنمية الخمسية الثامنة 
للسنة  العامة  اإلدارة  لمعهد 

الرابع1429/1428هـ.
ج10،22، س2، د925

22/44

1431/5/25هـ

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

1429/1428هـ.
ج2،24، س2، د1135

24/48

1431/6/2هـ

15

لصندوق  السنوية  التقارير 
لأعوام  الصناعية  التنمية 
1427/1426هـ- المالية 

 - 1هـ 4 2 8 /1 4 2 7
1429/1428هـ.

104
ج48، س1، د5

ج24، س2، د5

24/49

1431/6/2هـ

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

1429/1428هـ.
ج20، 24، س2، 114

د5
24/50

1431/6/2هـ

17
التقرير السنوي لهيئة التحقيق 
المالي  للعام  العام  واالدعاء 

1428/1427هـ.
223

ج15، س1، د5

ج25، س2، د5

25/51

1431/6/3هـ

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

1429/1428هـ.

ج4، 25، س2، د1135
25/52

1431/6/3هـ

19
لمجلس  الشامل  التقرير 
للفترة  الصحية  الخدمات 
حتى  1425/8/11هـ  من 

1429/6/25هـ.
114

ج72، س1، د5

ج26، س2، د5

26/56

1431/6/9هـ

20
لمصلحة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  الجمارك 

1429/1428هـ.
ج8،7،29، س2، 133

د5
29/63

1431/6/17هـ
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21
لوزارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  الخارجية 

1429/1428 هـ.
ج17،29، س2، د1165

29/64

1431/6/17هـ

22
لمؤسسة  السنوي  التقرير 
للعام  السعودي  البريد 

المالي1429/1428هـ.
92

ج76، س1، د5

ج29، س2، د5

29/65

1431/6/17هـ

23
التقرير السنوي للبنك السعودي 
للتسليف واالدخار للعام المالي 

1429/1428هـ.
ج6، 29، س2، د1035

29/66

1431/6/17هـ

24
لديوان  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  المظالم 

1428/1427هـ.
82

ج50، س1، د5

ج33، س2، د5

33/67

1431/7/1هـ

25
لصندوق  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  العقارية  التنمية 

1429/1428 هـ.
ج35،10، س2، د2125

35/73

1431/7/8هـ

26
الملك  لمدينة  السنوي  التقرير 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام 

المالي 1429/1428هـ.
ج35،8، س2، د2335

35/75

1431/7/8هـ

27
لهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  المالية  السوق 

1429/1428 هـ.
ج36،20، س2، د2325

36/76

1431/7/9هـ

28
لمصلحة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  والدخل  الزكاة 

1428/1427هـ.
ج41،37،10، 253

س2، د5
37/78

1431/7/15هـ

29
للرئاسة  السنوي  التقرير 
للعام  الشباب  لرعاية  العامة 

المالي 1429/1428 هـ.
ج38،37،26، 123

س2، د5
38/80

1431/7/16هـ

30
الرقابة  لهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  والتحقيق 

1429/1428هـ.
ج،34،43، س2، 113

د5
43/88

1431/10/10هـ

31
التقرير السنوي للمؤسسة 
العامة لصوامع الغالل 

ومطاحن الدقيق للعام المالي 
1429/1428هـ.

ج29،43، س2، د1835
43/89

1431/10/10هـ

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

1429/1428هـ.
ج2،45، س2، د835

45/93

1431/10/17هـ
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33
للصندوق  السنوي  التقرير 
السعودي للتنمية للعام المالي 

1430/1428 هـ)2008(.
ج33، 34،49، 213

س2، د5
49/101

1431/11/2هـ

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

1429/1428هـ.
163

ج52،43

س2،د5

52/106

1431/11/10هـ

35
التقريران السنويان لوزارة 
التجارة والصناعة للعامين 

الماليين 1428/1427هـ- 
1429/1428هـ.

ج31،54،53 س2، 435
د5

54/107

1431/11/17هـ

36

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

1431/1430هـ.

23
ج60

س2،د5

60/115

1431/12/23هـ

37
لوزارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  العمل 

1429/1428هـ.
ج42،61، س2، د975

61/117

1431/12/29هـ

38
لوزارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  والتعليم  التربية 

1429/1428هـ.
ج62،27، س2، د4685

62/119

1431/12/30هـ

39

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

1428/1427هـ.

106
ج65، س1، د5

ج65، س2، د5

65/121

1432/1/13هـ

40
التقرير السنوي للرئاسة العامة 
للبحوث العلمية واإلفتاء للعام 

المالي 1429/1428هـ.
ج36، 37،65، 133

س2، د5
65/122

1432/1/13هـ

41

لوزارة  السنويان  التقريران 
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
للعامين  واإلرشاد  والدعوة 

الماليين 1428/1427هـ-

1429/1428هـ.

93
ج66،44

س2، د5

66/124

1432/1/14هـ

42
التقارير السنوية للهيئة العامة 
المالية  لأعوام  لالستثمار

1427/1426هـ1427/
1428هـ 1429/1428هـ.

ج34، 35،66، 87
س2، د5

66/127

1432/1/14هـ
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43
للمؤسسة  السنويان  التقريران 
االجتماعية  للتأمينات  العامة 
الماليين1428- للعامين 
1429هـ- 1430/1429هـ.

136
ج66،52

س2، د5

66/128

1432/1/14هـ

44
للهيئة  السنويان  التقريران 
للعامين  وينبع  للجبيل  الملكية 
الماليين1428-1429هـ- 

1430/1429هـ.

93
ج68،59

س2،د5

68/134

1432/1/21هـ

45
الملك  لدارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  عبدالعزيز 

1430/1429هـ
133

ج69،50

س2،د5

69/136

1432/1/27هـ

46
لوزارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  الحج 

1429/1428هـ.
115

ج70،51

س2،د5

70/138

1432/1/28هـ

47
تقرير المتابعة السنوي الخاص 
بخطة التنمية الخمسية الثامنة 
للسنة  العامة  اإلدارة  لمعهد 

الخامسة 1431/1430هـ.

115
ج70،58

س2،د5

70/139

1432/1/28هـ

48
لديوان  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  المراقبة 

1428/1427هـ.
323

ج17،20،72

س2، د5
 72/142

1432/2/6هـ

49
لمستشفى  السنوي  التقرير 
التخصصي  فيصل  الملك 
المالي  للعام  األبحاث  ومركز 

1429/1428هـ.

236
ج72،51،50

س2،د5
 72/143

1432/2/6هـ

50
لوزارة  السنوي  التقرير 
وتقنية  االتصاالت 
المالي  للعام  المعلومات 

1431/1430هـ.

132
ج75،59

س2،د5
 75/148

1432/2/19هـ

51
للمؤسسة  السنوي  التقرير 
التقني  للتدريب  العامة 
المالي  للعام  والمهني 

1431/1430هـ.

133
ج75،55

س2،د5
 75/149

1432/2/19هـ

اجملمــوع
855192
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ج – قرارات المجلس الصادرة بشأن االتفاقيات والمعاهدات:

عــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

توصيات 
اللجنة

التي  الجلسات 
رقم  القرار وتاريخهنوقش فيها

1
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 
والحماية  التشجيع  حول  بيالروس 

المتبادلة لالستثمارات.
ج1، س2، د615

1/1

1431/3/7هـ

2
وزارة  بين  السياسية  المشاورات 
العربية  المملكة  في  الخارجية 
السعودية ووزارة الشؤون الخارجية 

في جمهورية البرازيل االتحادية.
ج1، س2، د715

1/2

1431/3/7هـ

3

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

مجال الشؤون اإلسالمية.

ج1، س2، د515
1/3

1431/3/7هـ

4
مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي 
بين وزارة التعليم العالي في المملكة 
التعليم  ووزارة  السعودية  العربية 

والثقافة والعلوم في هولندا.
ج1، س2، د715

1/4

1431/3/7هـ

5

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

النيوزلندية الدولية في نيوزلندا.

ج1، س2، د615
1/5

1431/3/7هـ

6
طلب دراسة جدوى انضمام المملكة 
العربية السعودية إلى اتفاقية األمم 
المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها 

من الوالية القضائية.
ج3، س2، د1015

3/8

1431/3/14هـ

7

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

المرافق له.

ج4، س2، د415
4/10

1431/3/15هـ

8
بين  عامة  تعاون  اتفاقية  مشروع 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
البرازيل  جمهورية  وحكومة 

االتحادية.
ج4، س2، د615

4/11

1431/3/15هـ
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9
هيئة  بين  تعاون  مذكرة  مشروع 
التحقيق واالدعاء العام في المملكة 
النائب  ومكتب  السعودية  العربية 

العام لجمهورية كوريا.
ج5، س2، د1115

5/12

1431/3/22هـ

10

العربية  المملكة  انضمام  طلب 
الهيئة  في  ممثلة   – السعودية 
للمواصفات  السعودية  العربية 
المكتب  عضوية  إلى  والمقاييس- 
من  والمقاييس  للموازين  الدولي 

خالل االنضمام إلى اتفاقية المتر.

ج5، س2، د415
5/13

1431/3/22هـ

11

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

مجاالت التعليم العالي واألبحاث.

ج6، س2، د1115
6/14

1431/3/28هـ

العربية 12 المملكة  انضمام  طلب 
111السعودية لالتفاق الدولي للسكر.

ج65، س1، 
د5

ج7، س2، د5

7/15

1431/3/29هـ

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

الكويت.
ج9، س2، د915

9/18

1431/4/6هـ

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

الدولي لالتصاالت.
ج9، س2، د915

9/19

1431/4/6هـ

15

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

والبروتوكول المرافق له.

ج9، س2، د315
9/20

1431/4/6هـ

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

النزاعات المسلحة.
ج14، س2، 81

د5
14/25

1431/4/26هـ
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17

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

اإلباحية.

ج14، س2، 91
د5

14/26

1431/4/26هـ

18

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

العربية.

ج18، س2، 81
د5

18/35

1431/5/11هـ

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

ج18، س2، 81
د5

18/36

1431/5/11هـ

20
بين  للتعاون  اتفاقية عامة  مشروع 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة 

وحكومة جمهورية زامبيا.
ج22، س2، 101

د5
22/45

1431/5/25هـ

طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية 21
ج23،24، 71للمواد النووية.

س2، د5
24/46

1431/6/2هـ

22
الوثائق  على  المصادقة  طلب 
للراديو           اإلقليمي  للمؤتمر  الختامية 

)جنيف2006م(.
ج25، س2، 21

د5
25/53

1431/6/3هـ

23

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

ايرلندا.

ج25، س2، 81
د5

25/54

1431/6/3هـ

24

شأن  في  تفاهم  مذكرة  مشروع 
وزارة  بين  السياسية  المشاورات 
العربية  المملكة  في  الخارجية 

السعودية ووزارة خارجية أوكرانيا.

ج25،26، 31
س2، د5

26/55

1431/6/9هـ
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25

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

اليمنية.

ج27، س2، 71
د5

27/57

1431/6/10هـ

26

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

المغربية .

ج27، س2، 71
د5

27/58

1431/6/10هـ

27

في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
العربية  المملكة  حكومة  بين 

السعودية وحكومة دول قطر.

ج28، س2، 81
د5

 28/59
1431/6/16هـ

28

طلب المصادقة على مشروع قواعد 
األفضليات  بنظام  الخاصة  المنشأ 
في  األعضاء  الدول  بين  التجارية 

منظمة المؤتمر اإلسالمي.

ج28، س2، 91
د5

 28/60
1431/6/16هـ

29

للتعاون  إطارية  اتفاقية  مشروع 
والثروة  الزراعية  المجاالت  في 
حكومة  بين  والسمكية  الحيوانية 
المملكة العربية السعودية، وحكومة 

جمهورية فيتنام االشتراكية.

ج28، س2، 101
د5

 28/61
1431/6/16هـ

30

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

كوبا.

ج28، س2، 21
د5

 28/62
1431/6/16هـ

31

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

قطر.

ج34، س2، 61
د5

 34/70
1431/7/2هـ
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32
مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي 
العربية  المملكة  بين  والقنصلي 

السعودية ودولة قطر.
ج34، س2، 71

د5
 34/71

1431/7/2هـ

33

في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
العربية  المملكة  حكومة  بين 

السعودية وحكومة دولة الكويت.

ج34، س2، 31
د5

 34/72
1431/7/2هـ

34

إعادة دراسة اتفاقية األمم المتحدة 
ما  ضوء  في  الفساد  لمكافحة 
الوطنية  اإلستراتيجية  تضمنته 
الفساد  ومكافحة  النزاهة  لحماية 
التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس 
والتاريخ   43 الرقم  ذي  الوزراء 

1428/2/1هـ.

183

ج36،37، 
س1، 

د5ج26،35، 
س2، د5

 35/74
1431/7/8هـ

35

مشروع مذكرة تعاون تعليمي وعلمي 
بين وزارة التعليم العالي في المملكة 
العربية السعودية ووزارة التعليم في 

جمهورية األرجنتين.

ج36، س2، 101
د5

 36/77
1431/7/9هـ

36

لمذكرة  معدل  )بروتوكول(  مشروع 
التفاهم بين حكومة المملكة العربية 
السعودية والمفوضية السامية لأمم 

المتحدة لشؤون الالجئين.

ج39، س2، 81
د5

 39/82
1431/7/22هـ

37

في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
وزارة  بين  المدني  الدفاع  مجال 
العربية  المملكة  في  الداخلية 
في  الداخلية  ووزارة  السعودية 

الجمهورية اليمنية.

ج42، س2، 71
د5

 42/85
1431/7/30هـ

38

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

والمعادن.

ج42،43، 41
س2، د5

 43/87
1431/7/30هـ

39

مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 
االزدواج  لتجنب  االشتراكية  فيتنام 
الضريبي  التهرب  ولمنع  الضريبي 

في شأن الضرائب على الدخل.

31
ج44

س2، د5
 44/90

1431/10/11هـ
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40

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

دولة قطر

61
ج44

س2، د5
 44/91

1431/10/11هـ

41

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

قطر.

41
ج44

س2، د5
 44/92

1431/10/11هـ

42

بين  ثقافي  تعاون  مذكرة  مشروع 
المملكة  في  واإلعالم  الثقافة  وزارة 
العربية السعودية ووزارة الثقافة في 

جمهورية الهند.

81
ج45

س2، د5
 45/94

1431/10/17هـ

43

مشروع  على  المصادقة  طلب 
دبلوماسية  عالقات  إقامة  اتفاقية 
السعودية  العربية  المملكة  بين 

وجمهورية سان مارينو.

21
ج45

س2، د5
 45/95

1431/10/17هـ

44

مشروع اتفاقية بين المملكة العربية 
أثيوبيا  وجمهورية  السعودية 
لإلعفاء  الديموقراطية  الفدرالية 
والرسوم  الضرائب  من  المتبادل 
مؤسسات  أنشطة  على  الجمركية 

النقل الجوي في البلدين.

11
ج45

س2، د5
 45/96

1431/10/17هـ

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

لالستثمارات.
51

ج46

س2،د5
 46/97

1431/10/18هـ

46
العربية  المملكة  اتفاق بين  مشروع 
حول  الهند  وجمهورية  السعودية 

نقل األشخاص المحكوم عليهم.
41

ج48

س2د5
 48/98

1431/10/25هـ

47
المطلوبين  تسليم  اتفاقية  مشروع 
السعودية  العربية  المملكة  بين 

وجمهورية الهند.
21

ج48

س2، د5
 48/99

1431/10/25هـ

48
حكومة  بين  اتفاقية  مشروع 
السعودية وحكومة  العربية  المملكة 
المحكوم  لنقل  السودان  جمهورية 

عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
61

ج49

س2، د5
 49/100

1431/11/2هـ

49
بين  إخباري  تعاون  اتفاق  مشروع 
ووكالة  السعودية  األنباء  وكالة 

برس ترست أوف إنديا الهندية.
61

ج50

س2، د5
 50/103

1431/11/3هـ
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50

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

العالي في تركيا.

81
ج50

س2، د5
 50/104

1431/11/2هـ

51

التعديالت  على  المصادقة  طلب 
واإلضافات التي أدخلت على بعض 
»الرابع  المؤتمر  خالل  الوثائق 
والعشرين« لالتحاد البريدي العالمي 

الذي عقد في جنيف 2008م.

11
ج51

س2، د5
 51/105

1431/11/9هـ

52
قمع  شأن  في  السلوك  مدونة 
اللذين  المسلح  والسطو  القرصنة 
يستهدفان السفن في غربي المحيط 

الهندي وخليج عدن.
101

ج58

س2، د5
 58/111

1431/12/2هـ

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

نيوزيلندا.
81

ج58

س2، د5
 58/112

1431/12/2هـ

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

71
ج59

س2،د5
 59/113

1431/12/22هـ

55

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

البروتوكول المرافق.

31
ج59

س2، د5
 59/114

1431/12/22هـ

المملكة 56 بين  تعاون  مذكرة  مشروع 
41العربية السعودية وأستراليا.

ج61

س2، د5
 61/118

1431/12/29هـ

57

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

131
ج65،53

س2، د5
 65/120

1432/1/13هـ
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58
النسخة النهائية المعتمدة لالتفاقية 
اإلجراءات  لتبسيط وتنسيق  الدولية 

الجمركية)اتفاقية كيوتو المعدلة(.
31

ج66

س2، د5
 66/125

1432/1/14هـ

59
)اتفاقية  المؤقت  اإلدخال  اتفاقية 

اسطنبول(.
71

ج66
س2، د5

 66/126
1432/1/14هـ

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

السورية.
91

ج67،57

س2، د5
 67/129

1432/1/20هـ

61

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

71
ج67

س2، د5
 67/130

1432/1/20هـ

62

المالية،  الشؤون  لجنة  تقرير 
حكومة  بين  اتفاقية  مشروع  بشأن 
المملكة العربية السعودية، وحكومة 
لتجنب  التونسية  الجمهورية 
التهرب  ولمنع  الضريبي  االزدواج 
على  الضرائب  شأن  في  الضريبي 

الدخل ومشروع البروتوكول
 المرافق له.

31
ج67

س2، د5
 67/131

1432/1/20هـ

63

التعليمية  الشؤون  لجنة  تقرير 
مشروع  بشأن  العلمي،  والبحث 
مجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة 
االستخدام السلمي للفضاء الخارجي 
للعلوم  الملك عبدالعزيز  بين مدينة 
العربية  المملكة  في  والتقنية 
الفضاء  بحوث  ومنظمة  السعودية، 

الهندية في جمهورية الهند.

71
ج67

س2، د5
 67/132

1432/1/20هـ
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64

بشأن  تفاهم  مذكرة  مشروع 
بين  السياسية  الثنائية  المشاورات 
وزارة الخارجية في المملكة العربية 
في  الخارجية  ووزارة  السعودية 

مملكة الدنمارك.

242
ج72،71،44

س2، د5
 72/141

1432/2/6هـ

65

مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي 
بين وزارة التعليم العالي في المملكة 
التربية  ووزارة  السعودية  العربية 
والتقنية  والعلوم  والرياضة  والثقافة 

في اليابان.

91
ج75

س2،د5
 75/150

1432/2/19هـ

66

وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  مشروع 
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون 
المملكة  في  واإلرشاد  والدعوة 
اإلرشاد  ووزارة  السعودية  العربية 
واألوقاف في جمهورية السودان في 
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف.

121
ج78

س2،د5
 78/154

1432/2/27هـ

46069اجملمــوع
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 د – موضوعات أخرى ناقشها المجلس:

الموضوعم
ع����������دد 
المداخالت

الجلسات التي نوقش 
رقم القرار وتاريخهفيها

1

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

الشورى.

-3
3/9/د

1431/3/14هـ

2
للجنة  التنظيمية  الالئحة  مشروع 
واقتراح  المرور،  لسالمة  الوطنية 

إنشاء جمعية الملك فهد للسالمة.
21

ج9،10، س1، د5

ج7، س2، د5

تأجل مناقشة الموضوع

وأعيد إلى المقام 
السامي بتاريخ 
1431/3/29هـ

3

مقترح  لدراسة  خاصة  لجنة  تشكيل 
االستقدام  تأشيرات  رسوم  تعديل 
والعشرين«  »الثالثة  المادة  بموجب 

من نظام مجلس الشورى.

 -21
21/43/د

1431/5/19هـ

4
مشروع  لدراسة  خاصة  لجنة  تشكيل 
سعودية  بغير  السعودي  زواج  تنظيم 

والسعودية بغير سعودي.
-38

38/81/د

1431/7/16هـ

5

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

عبدالوهاب آل مجثل .

7
ج52

س2،د5
عدم الموافقة على 

المقترح

28اجملمــوع
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خالل  المجلس  من  الصادرة  القرارات  لعدد  توضيحي  رسم 
السنة الثانية  من الدورة الخامسة

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

التقارير الأنظمة واللوائح

ال�سنوية

التفاقيات 

واملعاهدات

املو�سوعات 

الأخراى

34

51
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السنة  خالل  المجلس  في  الدراسة  تحت  كانت  التي  الموضوعات   - ه� 
الثانية للدورة الخامسة:

عدد الموضوعم
المداخالت

الجلسات التي نوقش 
ما تم بشأنهفيها

1
األراضي  على  االستيالء  ظاهرة 
مراقبة  الئحة  ومشروع  الحكومية 
زالة التعديات. األراضي الحكومية واإ

139

ج1، س4، د4

ج64، س1، د5

ج63،64، س2، د5

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

ثم نوقش في المجلس 
تقرير اللجنة الخاصة في 
تاريخ 6-1431/1/7هـ

مهنة 2 مزاولة  نظام  اقتراح مشروع 
ج5، س4، د134التعليم وفق المادة )23(.

أحيل إلى لجنة الشؤون 
التعليمية بتاريخ 
1429/3/22هـ.

3
تأشيرات  رسوم  تعديل  اقتراح 
»الثالثة  المادة  وفق  االستقدام 

والعشرين« من نظام المجلس.
35

ج13، س4، د4 
ج15، 16، س1، 

د5

ج21، س2، د5

أعيد الموضوع إلى لجنة 
الشؤون المالية بتاريخ 
1430/4/24هـ. وتم 
مناقشته في جلسة 
المجلس 21 وتاريخ 

1431/5/19هـ، وقرر 
المجلس دراسة الموضوع 
من قبل لجنة خاصة تم 
تكوينها بقرار المجلس 
ذي الرقم21/43/د 

وتاريخ1431/5/19هـ

4
السوق  هيئة  نظام  تعديل  مقترح 
تعنى  مواد جديدة  بإضافة  المالية 
بعالوة اإلصدار وفق المادة )23(

24
ج15، س3، د4

ج19، 20، س2، 
د5

أحيل إلى لجنة 
الشؤون المالية بتاريخ 

1430/5/9هـ.

5
العقار  سوق  نظام  إصدار  مقترح 
المادة  بموجب  المقدم  السعودي 

)23( من نظام المجلس.
ج75، س4، د84

أحيل إلى لجنة 
الشؤون المالية بتاريخ 

1430/2/13هـ.
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6
مشروع مقترح لنظام الخصخصة 
بموجب المادة )23( من نظام 

المجلس.
ج16، س1، د105

أحيل إلى لجنة الشؤون 
االقتصادية والطاقة بتاريخ 

1430/4/24هـ.

7
لتوطين  مقترح  نظام  مشروع 
والصيانة  التشغيل  عقود  وظائف 
في المرافق الحكومية وفق المادة 

.)23(
ج21،17،16، 12

س1، د5

تكوين لجنة خاصة 
لدراسة المقترح  ذي 

الرقم 21/22/د 
والتاريخ1430/5/15هـ.

8

مقترح تعديل نظام التقاعد المدني 
التأمينات  ونظام  والعسكري 
جديدة  مادة  بإضافة  االجتماعية 
وفق  السنوية،  بالعالوة  تتعلق 

المادة )23(.

ج69، س1، د95

لم توافق لجنة اإلدارة 
والموارد البشرية على 
المقترح وقرر المجلس 
تشكيل لجنة خاصة 

لدراسته بقراره ذي الرقم 
69/97/د والتاريخ 

1431/2/2هـ.

9
العمل  لنظام  مادة  إضافة  مقترح 
مالية  إعانات  بصرف  تتعلق 
بموجب  العمل  عن  للعاطلين 

المادة)23(.
ج73، س1، د145

أعيد إلى لجنة اإلدارة 
والموارد البشرية بتاريخ 

1431/2/16هـ.

ج75، 77، س1، 20مشروع نظام الصحة النفسية.10
د5

أعيد إلى لجنة الشؤون 
الصحية والبيئة بتاريخ 

1431/2/24هـ.

11
مقترح إلغاء الفقرة )ج( من المادة 
الترقيات  الئحة  من  »الثالثة« 
بموجب المادة »الثالثة والعشرين« 

من نظام مجلس الشورى
15

ج76،3

س2،د5

تم تكوين لجنة خاصة 
لدراسة الموضوع بالقرار 
ذي الرقم 3/9/د والتاريخ 

1431/3/14هـ بعد 
رفض توصية اللجنة 
المتضمنة رفض قبول 

المقترح.

12

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

االجتماعي.

ج32، س1، د5 19
ج7، س2، د5

أعيد إلى لجنة الشؤون 
االجتماعية واألسرة 
والشباب بتاريخ 
1431/3/29هـ.

13

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

نظام مجلس الشورى.

ج7، س2، د105
أعيد إلى لجنة اإلدارة 

والموارد البشرية بتأريخ 
1431/3/29هـ.

14
لدور  األساسية  الالئحة  مشروع 
للبنين،  االجتماعية  التربية 
لقرى  األساسية  الالئحة  ومشروع 

األطفال )دور الحضانة سابًقا(.
ج9، 11، س2، د285

أعيد إلى لجنة الشؤون 
االجتماعية واألسرة 
والشباب بتأريخ 
1431/4/13هـ.
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15
التبرعات  جمع  الئحة  مشروع 
داخل  الخيرية  للوجوه  وصرفها 

المملكة.
ج14،13،11، 39

س2، د5

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

16

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

1429/1428هـ.

ج36، س2، د65
أعيد إلى لجنة اإلدارة 

والموارد البشرية بتأريخ 
1431/7/9هـ.

مشروع تنظيم زواج السعودي بغير 17
ج38، س2، د325سعودية والسعودية بغير سعودي.

نوقش تقرير لجنة 
الشؤون األمنية، ثم 

صوت المجلس بالموافقة 
على تشكيل لجنة 

خاصة بالقرار ذي الرقم 
38/81/د والتاريخ 
1431/7/16هـ.

18

مقترح مشروع نظام الجودة النوعية 
الخدمات  في  المريض  وسالمة 
الصحية بموجب المادة )23( من 
نظام مجلس الشورى، والمقدم من 

الدكتور/ محسن الحازمي.

10
ج46

س2،د5

أحيل إلى لجنة 
الشؤون الصحية 

والبيئة لدراسته بتاريخ 
1431/10/18هـ.

19
على  تعديالت  إدخال  اقتراح 
والمستحضرات  المنشآت  نظام 

الصيدالنية.
12

ج48

س2،د5

أعيد إلى لجنة الشؤون 
الصحية والبيئة بتاريخ 
1431/10/25هـ. 
لدراسته مرة أخرى 

وتضمين رأي األقلية 
ضمن تقرير اللجنة

20

الهيئة  نظام  مشروع  مقترح 
واالعتماد  للتقويم  السعودية 
األكاديمي العسكري بموجب المادة 

)23( من نظام المجلس.

10
ج69

س2،د5

أحيل إلى لجنة الشؤون 
األمنية لدراسته بتاريخ 

1432/1/27هـ.

21

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

المجلس.

ج73، س2، د85
أحيل إلى لجنة الشؤون 

االقتصادية والطاقة بتاريخ 
1432/2/12هـ.

315اجملمــوع
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نظر اللجان فيهاخالل السنة  وجهات  تنتظر  كانت  التي  الموضوعات   •
الثانيةللدورة الخامسة:

عدد الموضوعم
المداخالت

الجلسات التي نوقش 
ما تم بشأنهفيها

194مشروع نظام الشركات.1

ج60،59،57،

56،54،52

 س1،د5،

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

2
الكهرباء  نظام  بتعديل  مقترح 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
م/56 وتاريخ 1426/10/20هـ

ج14، س2، د135

انتظار وجهة نظر 
لجنة اإلسكان والمياه 

والخدمات العامة من تأريخ 
1431/4/26هـ.

3
الشؤون    لوزارة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  والقروية  البلدية 

1428/1427هـ.
ج24، س2، د95

انتظار وجهة نظر 
لجنة اإلسكان والمياه 

والخدمات العامة من تأريخ 
1431/6/2هـ.

التقرير السنوي لوزارة العدل 4
ج29، 31، س2، د215للعام المالي 1429/1428هـ.

انتظار وجهة نظر لجنة 
الشؤون اإلسالمية 
والقضائية من تاريخ 

1431/6/23هـ.

5
للصندوق  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  للتنمية  السعودي 

1430/1428 هـ)2008(.
ج33، 34، س2، د145

انتظار وجهة نظر لجنة 
الشؤون المالية من تاريخ 

1431/7/2هـ.

6

تباين وجهات النظر بين مجلس 
الشورى ومجلس الوزراء حول 
مشروعات أنظمة التمويل: 

»نظام التمويل العقاري، نظام 
مراقبة شركات التمويل، نظام 
اإليجار التمويلي، نظام الرهن 
العقاري المسجل، وكذلك تعديل 
بعض مواد نظام السوق المالية، 

وفقًا للمادة )17( من نظام 
مجلس الشورى.

ج40، س2، د345
انتظار وجهة نظر لجنة 

الشؤون المالية من تأريخ 
1431/7/23هـ.
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7

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

ج40، س2، د75
انتظار وجهة نظر لجنة 

الشؤون اإلسالمية 
والقضائية من تاريخ 

1431/7/23هـ.

8
للرئاسة  السنوي  التقرير 
بالمعروف  األمر  لهيئة  العامة 
المالي  للعام  المنكر  عن  والنهي 

1429/1428هـ.
11

ج54

س2،د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
الشؤون اإلسالمية 
والقضائية من تاريخ 
1431/10/17هـ.

9
الوطنية  للهيئة  السنوي  التقرير 
نمائها  واإ الفطرية  الحياة  لحماية 

للعام المالي 1429/1428هـ.
8

ج55

س2،د5

انتظار وجهة نظر 
لجنة الشؤون الصحية 

والبيئة من تأريخ 
1431/11/23هـ.

26مشروع نظام القياس والمعايرة10
ج57،56

س2،د5

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

11
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  المدني  للطيران 

1429/1428هـ.
9

ج58

س2،د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
النقل واالتصاالت وتقنية 
المعلومات من تأريخ 

1431/12/2هـ.

12
التحقيق  لهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  العام  واالدعاء 

1429/1428هـ.
11

ج60

س2،د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
الشؤون اإلسالمية 
والقضائية من تاريخ 
1431/12/23هـ.

13
التقرير السنوي لهيئة االتصاالت 
المالي  للعام  المعلومات  وتقنية 

1431/1430هـ.
12

ج60

س2،د5

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

14
التقرير السنوي للمؤسسة العامة 
المالي  للعام  السعودي  للبريد 

1431/1430هـ.
10

ج60،61

س2،د5

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

15
التقرير السنوي لصندوق التنمية 
المالي  للعام  الصناعية السعودي 

1431/1430هـ.
11

ج67

س2،د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
الشؤون المالية من تاريخ 

1432/1/20هـ.

16

بعض  هروب  أو  غياب  ظاهرة 
إيجارات  وبذمتهم  المستأجرين 

12متبقية.
ج73

س2،د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
اإلدارة والموارد البشرية من 

تاريخ 1432/2/12هـ.
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17

العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
إنشاء  منذ  الفترة  عن  لإلسكان 
المالي  العام  نهاية  وحتى  الهيئة 

1431/1430هـ.

9
ج73

س2د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
اإلسكان والخدمات 

العامة والمياه من تأريخ 
1432/2/12هـ.

18
العامة  للرئاسة  السنوي  التقرير 
للعام  البيئة  وحماية  لأرصاد 

المالي 1428/1427هـ.
15

ج77

س2د5

انتظار وجهة نظر 
لجنة الشؤون الصحية 

والبيئة من تأريخ 
1432/2/26هـ.

األوسمة 19 نظام  تحديث  اقتراح 
22السعودية.

ج78

س2د5

انتظار وجهة نظر لجنة 
اإلدارة والموارد البشرية من 

تاريخ 1432/2/27هـ.
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الثانية من الدورة الخامسة: • ضيوف الجلسات للسنة 

ملحوظة : ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة.

وفود طالبية مسؤولون من جهات حكومية وزراء ووفود أجنبية

 

- السيد جورج ريوجوز مدير جامعة 
فيرمنت األمريكية)2(.

- دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند 
السيد الدكتور/ مامنوهان سينغ )4(.
- وفد من دبلوماسيي وزارة اخلارجية 

اليابانية )5(.
- وفد من طالب وطالبات كلية 

الدراسات العليا بقسم العلوم 
السياسية بجامعة إيكستر 

البريطانية)11(.
- وفد من السفارة األمريكية)12(. 
- فخامة رئيس جمهورية فيتنام 
االشتراكية السيد/ نغوين منية 

جييت، يلقي خطاباً في اجمللس)14(.
- الدكتور املهندس/ مهاب مطر، 

استشاري وخبير نظم إدارة املوارد 
البشرية مبصر)15(.

- عدد من امللحقني العسكريني 
املعتمدين لدى اململكة)21(.

- وفد مجلس النواب البحريني 
وأعضاء مجلس الشورى

البحريني برئاسة معالي األستاذ/ 
خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس 

مجلس النواب البحريني)27(.
- وفد من جلنة االقتصاد 

والتكنولوجيا في البرملان األملاني، 
يرافقهم سعادة سفير أملانيا لدى 

اململكة)28(.
- وفد من الكلية امللكية للدراسات 

الدفاعية باململكة املتحدة)31(.
- وفد من السفارة األمريكية برئاسة 

السفير األمريكي السيد/ جيمس 
اسميث)36(.

- وفد من أعضاء السفارة األمريكية 

- منسوبو صندوق التنمية الزراعية 
.)2(

- منسوبو الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار )2(.

- منسوبو هيئة الري والصرف في 
األحساء )4(.

- منسوبو وزارة االقتصاد والتخطيط 
.)4(

- منسوبو املؤسسة العامة للتدريب 
املهني والتقني )5(.

- منسوبو صندوق تنمية املوارد 
البشرية )6(.

- منسوبو مصلحة اجلمارك)8(. 
- منسوبو مصلحة الزكاة 

والدخل)8(.
- منسوبو مدينة امللك عبالعزيز 

للعلوم والتقنية)8(. 
- منسوبو مصلحة الزكاة 

والدخل)10(.
- منسوبو اجلمعية اخليرية لرعاية 

األيتام )إنسان()14(.
- منسوبو وزارة اخلارجية )17(.
- منسوبو ديوان املراقبة )17(.
- منسوبو ديوان املراقبة )20(.

- منسوبو مصلحة اإلحصاءات 
العامة واملعلومات )20(.

- منسوبات الوحدة النسائية بأمانة 
مدينة الرياض)26(.

- منسوبو الهيئة العامة 
للسياحة)30(.

- منسوبو وزارة العدل)31(.
- منسوبو هيئة الرقابة 

والتحقيق)34(.

- طالب مدارس رواد التربية 
بالرياض)7(.

- طالب ثانوية احللوة مبحافظة حوطة 
بني متيم)8(.

- طالبات من كلية اللغات بجامعة 
امللك سعود)9(.

- طالب دبلوم األنظمة اجلنائية بكلية 
الدراسات العليا بجامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية)10(.
- وفد نادي العلوم السياسية في 

كلية األنظمة والعلوم السياسية 
بجامعة امللك سعود)10(.

- طالب من كلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية)11(.
- طالب متوسطة اجملد األهلية)12(.

- طالب مدارس دار العلوم 
بالرياض)12(.

- طالب مدرسة عمرو بن اجلموح 
االبتدائية)15(.

- أعضاء مجلس احلوار الطالبي 
مبجمع األمير سلطان التعليمي)19(.

- طالب مدرسة الصديق الثانوية)21(.
- طالب كلية العلوم الطبيـة 

التطبيقية بجامعة امللك سعود)22(.
- طالبات كلية دار احلكمة بجدة 

قسم الدراسات القانونية)23(.
- طالب من مدارس منطقة 

اجلوف)24(.
- عضوات الهيئة اإلدارية والتعليمية 

وطالبات جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن)25(.

- طالب مدارس الرواد األهلية)25(.
-  طالب مدارس السفراء األهلية)26(.
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بالرياض) 38(.
- الوفد البرملاني في جمهورية 

ساحل العاج برئاسة رئيس جلنة 
الصداقة البرملانية األفوارية 
السعودية، السيد/ فريقبو 

باسيل)39(.
- وفد من جلنة الصداقة التركية 

السعودية من البرملان التركي)47(.
- مستشار في البنك اإلسالمي 

للتنمية)54(.
- وفد من مجلس املستشارين 

املغربي برئاسة معالي رئيس 
مجلس املستشارين املغربي 

الدكتور/ محمد الشيخ 
بيداهلل)63(.

- رئيس برملان مقاطعة الكاب 
الغربي من جنوب أفريقيا الشيخ/ 

شهيد عمر عثمان عيسى)67(.
- وفد من قسم معاهدات حقوق 
اإلنسان مبفوضية حقوق اإلنسان 

بجنيف)67(.
- رئيس مجلس الشيوخ الكندي 

والوفد املرافق معه)73(.

- منسوبو املؤسسة العامة 
للتقاعد)36(.

- منسوبو وزارة االقتصاد 
والتخطيط)39(.

- منسوبو وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد)39(. 

- منسوبو وزارة االقتصاد 
والتخطيط)41(.

- منسوبو وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة اإلرشاد)44(.

- منسوبو هيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات)46(.

- منسوبو دارة امللك عبدالعزيز)50(.
- منسوبو املستشفى 

التخصصي)51(.
- منسوبو  وزارة احلج)51(.

- منسوبو املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية)52(.

- منسوبو الهيئة السعودية حلماية 
احلياة الفطرية)55(.

- منسوبو األمن العام)56(.
- منسوبو الهيئة امللكية للجبيل 

وينبع)59(.
- منسوبو هيئة التحقيق واالدعاء 

العام)60(.
- منسوبو هيئة االتصاالت وتقنية 

املعلومات)60(.
- منسوبو املؤسسة العامة 

للبريد)61(.
- منسوبو كلية الدراسات العليا 

بجامعة امللك سعود)62(.
- منسوبو ديوان املظالم)63(.

- عدد من أعضاء هيئة التدريس 
في كلية الشريعة في اجلامعة 

اإلسالمية.
- منسوبو الهيئة العامة 

لإلسكان)73(.
- أعضاء وأمناء مجالس املناطق في 

اململكة)76(.

- طالب مدرسة أسعد بن زرارة 
االبتدائية)28(.

- طالب ثانوية املعتمد بن عباد 
واألساتذة املشرفون عليهم)29(.

- طالب املعهد العلمي بامللز)30(.
- طالب مدارس الهيئة امللكية في 

ينبع)40(.
- طالب قسم التاريخ واحلضارة 

بكلية العلوم االجتماعية 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية)52(.
- طالبات مدارس التربية 

اإلسالمية)55(.
- طالب مدارس راية الفرقان األهلية 

لتحفيظ القرآن الكرمي)59(.
- طالب مدارس األرقم الثانوية 

بالرياض)60(.
- طالب مدارس طيبة االبتدائية)62(.

- طالب مدارس السعودية املتوسطة 
األهلية)63(.

- طالبات مدارس التعليم 
املتطور)64(.

- طالبات مدارس التربية 
اإلسالمية)64(.

- طالب متوسطة الواقدي)65(.
- طالبات من جامعة امللك 

سعود قسم اللغات األوروبية 
والترجمة)66(.

- طالبات جامعة امللك سعود كلية 
إدارة األعمال قسم االقتصاد )67(.

- طالب مجمع امللك سعود 
التعليمي القسم املتوسط )68(.
- طالب مدارس األقصى األهلية 

بجدة )68(.
- طالب متوسطة الكسائي)69(.
- املشاركون بالدورة املنعقدة في 

اجمللس بعنوان »اإلعالم البرملاني«)69(.
- طالب مدارس الرواد األهلية)72(.

- طالب مدارس األرقم 
املتوسطة)72(.

- طالب مدارس األفق األهلية)73(.
- طالب مدارس التعليم املتطور.
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المجلس  جلسات  حضرت  التي  الوفود  لعدد  توضيحي  بيان 

خالل للسنة الثانية من الدورة الخامسة
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 التوصيات اإلضافية:

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المــوضـــــوع

للعام  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  السنوي  التقرير 
المالي1429/1428هـ.

مشروع نظام إيرادات الدولة.

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

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

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

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

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

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

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

1429/1428هـ.

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

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

للعام  السعودي  البريد  لمؤسسة  السنوي  التقرير 
المالي1429/1428هـ.

عدد التوصيات

7
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2
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1

2

1

1

التوصيات 
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1
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1
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-
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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

مشروع اإلستراتيجية الوطنية للنقل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للعامين  للتقاعد  العامة  للمؤسسة  السنويان  التقريران 
الماليين 1428/1427هـ- 1429/1428هـ.
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

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

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

المالي  للعام  العمل  لوزارة  السنوي  التقرير 
1429/1428هـ.

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

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

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

1429/1428هـ.
للتأمينات  العامة  للمؤسسة  السنويان  التقريران 
الماليين1428-1429هـ-  للعامين  االجتماعية 

1430/1429هـ.

المالي  للعام  عبدالعزيز  الملك  لدارة  السنوي  التقرير 
1430/1429هـ

المالي  للعام  الحج  لوزارة  السنوي  التقرير 
1429/1428هـ.

التنمية  بخطة  الخاص  السنوي  المتابعة  تقرير 
الخمسية الثامنة لمعهد اإلدارة العامة للسنة الخامسة 

1431/1430هـ.

المالي  للعام  المراقبة  لديوان  السنوي  التقرير 
1428/1427هـ.

مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير.

التخصصي  فيصل  الملك  لمستشفى  السنوي  التقرير 
ومركز األبحاث للعام المالي 1429/1428هـ.
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39

40

41

42

مشروع نظام حماية الطفل .

مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.

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

غير  تملك  نظام  إلى  جديدة  مادة  إضافة  اقتراح 
السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/15( وتاريخ 1421/4/17هـ.

اإلجــمــــــالـــــــــي
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المقدمة  اإلض��اف��ي��ة  ل��ت��وص��ي��ات  ا ل��ع��دد  ت��وض��ي��ح��ي  رس��م 
عليها  الموافق  والتوصيات  نوقشت  لتي  ا والتوصيات 

التقرير مدة  خالل 

93

الأنظمة وللوائح

التو�سيات املوافق عليهاالتو�سيات املناق�سةالتو�سيات الإ�سافية

الأتفاقيات التقارير احلكومية

واملعاهدات
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ملخص أعمال وإنجازات مجلس الشورى للسنة الثالثة 

من الدورة الخامسة

خالل المدة من 1432/3/3ه� وحتى 1433/3/2ه�
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لثالثة  ا للسنة  الشورى  مجلس  وإنجازات  أعمال  ملخص 
1433ه� /3 /2 وحتى  1432ه�  /3 /3 من  الخامسة  الدورة  من 

العددالموضوعم

80عدد جلسات المجلس1

103عدد الموضوعات المنتهية2

103عدد قرارات المجلس 3

29عدد القرارات الخاصة باألنظمة واللوائح4

37عدد القرارات الخاصة بالتقارير السنوية5

33عدد القرارات الخاصة باالتفاقيات والمعاهدات6

4عدد القرارات الخاصة بالموضوعات األخرى7

1924عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية8

1056عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية9

622عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية10

203عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات المنتهية11

43عدد المداخالت على الموضوعات األخرى12

260عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات13

50عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح14

167عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية15

39عدد التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات والمعاهدات16
4عدد التوصيات التي أقرت على الموضوعات األخرى17

78مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس18

28التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها19

15التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس20
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أ - قرارات المجلس بشأن األنظمة واللوائح خالل السنة الثالثة  من     
      3 / 3 / 1432 – 2 / 3 / 1433ه� :

أواًل: قرارات المجلس بشأن األنظمة واللوائح الواردة من الحكومة :

الموضوعم
عــــــــــــــدد 
مداخالت 
األعضاء

عـــــــــــــدد 
توصيات 

اللجنة

الــتــي نوقش  الــجــلــســات 
فيها الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

1

ظــــاهــــرة االســــتــــيــــالء عــلــى 
األراضي الحكومية ومشروع 
ـــحـــة مـــراقـــبـــة األراضــــــي  الئ

زالة التعديات. الحكومية واإ

1613

ج1، س4، د4
ج64، س1، د5

د5  س2،  ج63،64، 
س3   ج16،10،9، 

د5

 10/8
1432/4/23هـ

2291مشروع نظام الشركات.2

ج56،54،52
60،59،57،س1،،د5

ج13،12،5،3،س3  
د5

           13/10
1432/4/15هـ

3
ــعــديــالت  ــــراح إدخـــــــال ت ــــت اق
عــــلــــى نــــظــــام الـــمـــنـــشـــآت 
والمستحضرات الصيدالنية.

د5      121 س2،   ،48 ج 
ج21، س3، د5

  21/19
1432/5/13هـ

ـــظـــام الــمــنــاطــق 4 مــــشــــروع ن
30/30  ج30،6، س3، د1615البحرية للمملكة.

1432/6/12هـ   

5

حيال  النظر  وجــهــات  تــعــدد 
إطالق سراح الموقوفين في 
في  والتزوير  الرشوة  قضايا 
ضوء النصوص الــواردة في 

نظام اإلجراءات الجزائية.

42/44 ج42، س3، د1215
1432/7/17هـ

ــجــزائــي 6 مـــشـــروع الــنــظــام ال
س3، 1002لجرائم اإلرهاب وتمويله. ج44،41،40، 

د5
 44/45

1432/7/24هـ

زواج 7 تـــنـــظـــيـــم  ـــــشـــــروع  م
ج38، س2،د715السعوديين بغيرهم. 

ج45،33، س3، د5
   45/47

1432/7/25هـ

*ج: الجلسة.   س: السنة.   د: الدورة.
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8

ــــمــــادة  مـــقـــتـــرح تـــعـــديـــل ال
»الــــســــابــــعــــة« مـــــن نـــظـــام 
المؤسسات الصحية الخاصة 
الملكي  بالمرسوم  الــصــادر 
والتاريخ  )م/40(  الرقم  ذي 

1423/11/3هـ.

46/48ج46،24، س3، د1215
1432/8/2هـ

9

ــــمــــادة  مـــقـــتـــرح تـــعـــديـــل ال
»الــــتــــاســــعــــة« مـــــن نـــظـــام 
المؤسسات الصحية الخاصة 
الملكي  بالمرسوم  الــصــادر 
والتاريخ  )م/40(  الرقم  ذي 

1423/11/3هـ.

46/49ج46،24، س3، د1015
1432/8/2هـ

10

اتفاقية  تنفيذ  نظام  مشروع 
نتاج وتكديس  حظر تطوير واإ
األســـلـــحـــة )الــبــيــولــوجــيــة( 
تلك  وتدمير  والتوكسينية، 

األسلحة.

ج10،س3،د5  532
ج51،س3،د5

51/56
1432/10/21هـ

11

مراكز  إنشاء  قواعد  مشروع 
الــخــدمــة ومــحــطــات الــوقــود 

ج26، س3،د2615على الطرق.
ج51،س3،د5

51/57
1432/10/21هـ

12

طـــلـــب اســـتـــثـــنـــاء أصـــحـــاب 
الــــمــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 
الــســعــوديــيــن مــن الــخــضــوع 
الموحدلمد  الــنــظــام  ألحــكــام 
لمواطني  التأمينية  الحماية 
لدول  التعاون  مجلس  دول 
الخليج العربية العاملين في 
ــة  ــي أي دول ــهــم ف غــيــر دول
عضو في المجلس ، أو ترك 
الخيار لهم بالخضوع للنظام 

من عدمه.

ج48، س3 ، د1135
ج57 ،س3 ، د5

57/66
1432/11/18هـ
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13

طلب إصدار األداة التشريعية 
بالموافقة  ملكي(  )مــرســوم 
ــنــظــام الــمــوحــد لمد  عــلــى ال
الحماية التأمينية للعسكريين 
مجلس  دول  مــوظــفــي  مـــن 
ــــــدول الــخــلــيــج  الـــتـــعـــاون ل
غير  فــي  العاملين  العربية 
ــة عضو  دولــهــم فــي أي دول

في المجلس.

58/69ج58، س3 ،د715
1432/11/19هـ

مــــشــــروع نــــظــــام الـــرعـــايـــة  14
451الصحية النفسية.

ج77،75،س3،د5
ج4،19،س3،د5
ج61،س3،د5

61/75
1432/12/24هـ

اقتراح تحديث نظام األوسمة 15
ج78،س2،د3115السعودية.

ج72،س3،د5
72/91

1433/2/1هـ

16

األساسية  الالئحة  مــشــروع 
)دمــج  االجتماعية  للبيوت 
األساسية  الالئحة  مــشــروع 
االجتماعية  الــتــربــيــة  ـــدور  ل
الالئحة  ومــشــروع  للبنين، 
األســـاســـيـــة لــقــرى األطــفــال 

»دور الحضانة سابًقا«(.

ج9،11،س2،د3815
ج76،س3،د5

76/97
1433/2/15هـ

ج64،65،س3،د6425مشروع نظام التحكيم.17
ج77،س3،د5

77/99
1433/2/21هـ

18

طلب تعديل بعض مواد نظام 
والنشرالصادر  المطبوعات 
ـــمـــرســـوم الـــمـــلـــكـــي ذي  ـــال ب
ــخ  ــاري ــت وال )م/32(  الـــرقـــم 

1421/9/3هـ.

78/101ج78،س3،د1045
1433/2/22هـ
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19

تــبــايــن وجــهــات الــنــظــر بين 
ومجلس  الـــشـــورى  مــجــلــس 
الــــــوزراء حـــول مــشــروعــات 
ــظــام  ــظــمــة الــتــمــويــل: »ن أن
ـــعـــقـــاري، نــظــام  ــل ال ــمــوي ــت ال
مــراقــبــة شـــركـــات الــتــمــويــل، 
نظام اإليجار التمويلي، نظام 
المسجل،  ــعــقــاري  ال ــرهــن  ال
وكذلك تعدل بعض مواد نظام 
السوق المالية، وفًقا للمادة 
مجلس  نـــظـــام  مـــن   )17(

الشورى.

ج40، س2، د346،5
 ج9،16، س3، د5

16/13
1432/4/23هـ

20

ــــمــــادة  مـــقـــتـــرح تـــعـــديـــل ال
ـــــن نـــظـــام  »الــــثــــانــــيــــة« م
ــــمــــؤســــســــات الـــصـــحـــيـــة  ال
بالمرسوم  الصادر  الخاصة 
الملكي رقم )م/40( وتاريخ 
ــــــــــ الــمــعــاد  1423/11/3ه
ـــهـــا عـــمـــاًل بـــالـــمـــادة  دراســـت
نظام  من  عشر«  »السابعة 

مجلس الشورى.

38/38   ج38،27،س3،د1125
1432/7/4هـ

21

تــبــايــن وجــهــات الــنــظــر بين 
ومجلس  الـــشـــورى  مــجــلــس 
ـــشـــأن مـــشـــروع  ـــــــــوزراء ب ال
نــظــام الــتــنــفــيــذ والــتــعــديــالت 
الـــمـــقـــتـــرح إدخـــالـــهـــا عــلــى 
والسبعين،  السادسة  المواد 
ــن،  ــي ــع ــســب ـــة وال ـــن ـــام ـــث و«ال
والــــتــــاســــعــــة والـــســـبـــعـــيـــن، 
من  )ب(  والفقرة  والتسعين. 
الرابعة والثمانين من  المادة 

مشروع نظام التنفيذ.

ج40، س2، د1345
ج39،21، س3، د5

 39/40
1432/7/10هـ
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22

تــبــايــن وجــهــات الــنــظــر بين 
ومجلس  الـــشـــورى  مــجــلــس 
نظام  الوزراء بشان مشروع 
الــتــدخــيــن عمال  ــحــة  ــاف مــك
من  عشرة  السابعة  بالمادة 

نظام مجلس الشورى.

ج32، س3، د1815
ج50،س3،د5

50/55
1432/10/20هـ

23

ـــظـــام(  مــــشــــروع قــــانــــون )ن
والشتالت  والتقاوي  الــبــذور 
لدول  التعاون  مجلس  لدول 
وعقوبات  العربية،  الخليج 
مخالفة هذا القانون، المعاد 
بالمادة )17(  دراسته عمال 
من نظام مجلس الشورى.

55/63ج55،س3،د315
1432/11/11هـ

24

 )14( ــمــادة  ال تعديل  طلب 
الصحي  الضمان  نظام  من 
بالمرسوم  الصادر  التعاوني 
)م/10(  الــرقــم  ذي  الملكي 
والــتــاريــخ 1420/5/1هـــــــ 
والمعاد دراسته عماًل بالمادة 
مجلس  نـــظـــام  مـــن   )17(

الشورى.

ج45،س3،د815
ج59،س3،د5

59/70
1432/12/17هـ

25

تــبــايــن وجــهــات الــنــظــر بين 
ومجلس  الـــشـــورى  مــجــلــس 
الوزراء تجاه الئحة البحوث 
الصحة  ــــوزارة  ب ـــدراســـات  وال
عــمــال بـــالـــمـــادة »الــســابــعــة 
عــشــرة« مــن نــظــام مجلس 

الشورى.

76/98ج76،س3،د1215
1433/2/15هـ

--96345المجموع
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المقدمة  واللوائح  األنظمة  بشأن  الصادرة  المجلس  قرارات  ثانيًا: 

بناًء على المادة “الثالثة والعشرين” من نظام مجلس الشورى :

الموضوعم
عــــــــــــــدد 
مداخالت 
األعضاء

عـــــــــــــدد 
توصيات 

اللجنة

نوقش  التي  الجلسات 
فيها الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

1
نـــظـــام هيئة  ــل  ــعــدي ت ــتــرح  مــق
مواد  بإضافة  المالية  السوق 
جديدة تعنى بعالوة اإلصدار.

352
ج15، س3، د4

ج19، 20، س2، د5
ج53،س3،د5

53/60
1432/11/4هـ

2
الجودة  نظام  مشروع  مقترح 
وسالمة المريض في الخدمات 

الصحية.
342

ج46،س2،د5
ج35،36،س3،د5

ج66،س3،د5

66/81
1433/1/10هـ

3

المقترح الخاص بإضافة ثالث 
الجامعيين  للضباط  ســنــوات 
بالخدمة  أســاًســا  الملتحقين 
شهاداتهم  بموجب  العسكرية 
الـــجـــامـــعـــيـــة، والـــمـــقـــتـــرحـــات 
المرفقة  اإلضافية  والتوصيات 

بهما.

ج35،س3،د1115
ج70،س3،د5

70/88
1433/1/24هـ

4

مزاولة  نظام  مــشــروع  مقترح 
المادة  بموجب  التعليم  مهنة 
»الثالثة والعشرين« من نظام 

مجلس الشورى.

131
ج5،س4،د4
ج25،س3،د5
ج73،س3،د5

73/92
1433/2/7هـ

--936المجموع

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

واألجهزة الحكومية :

عـــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

عـــــــــــــــــــدد 
التوصيات

الــــجــــلــــســــات الـــتـــي 
ــــــــش فــــيــــهــــا  ــــــــوق ن

الموضوع
رقم القرار وتاريخه

1
للمؤسسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
للعام  السعودي  للبريد  العامة 

المالي 1431/1430هـ.
102

ج61،60
س2 ، د5

ج7، س3، د5

        7/5
1432/3/24هـ

2
ـــر الــــســــنــــوي لــهــيــئــة  ـــقـــري ـــت ال
المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
للعام المالي 1431/1430هـ.

ج60، س2، د445
ج11، س3، د5

  11/9
1432/4/8هـ

3

العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
لإلسكان عن الفترة منذ إنشاء 
الــهــيــئــة وحــتــى نــهــايــة الــعــام 

المالي 1431/1430هـ.

ج73، س2، د2455
ج14، س3، د5

 14/12
1432/4/16هـ

4

ـــر الــــســــنــــوي لــهــيــئــة  ـــقـــري ـــت ال
ــــصــــرف بـــاألحـــســـاء  الــــــري وال
والمشروعات التابعة لها للعام 

المالي 1431/1430هـ.

ج76، س2، د1625
ج18، س3، د5

  18/16
1432/4/30هـ

5
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  المدني  للطيران 

1429/1428هـ.
ج58، س2، د1625

ج18، س3، د5
  18/17

1432/4/30

6
ــوي لــصــنــدوق  ــســن ــتــقــريــر ال ال
المالي  للعام  الزراعية  التنمية 

1430/1429هـ.
ج22،1، س3، د925

 22/20
1432/5/14هـ

7

التقرير السنوي للرئاسة العامة 
لهيئة األمر بالمعروف والنهي 
ــام الــمــالــي  ــع ــل ــمــنــكــر ل عـــن ال

1429/1428هـ.

ج54، س2، د1145
ج23، س3، د5

23/21
1432/5/20هـ

8

ــوي لــصــنــدوق  ــســن ــتــقــريــر ال ال
السعودي  الصناعية  التنمية 
 1431/1430 المالي  للعام 

هـ.

ج67، س2، د1445
ج23، س3، د5

          23/22
1432/5/20هـ
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9
للمؤسسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
المالي  للعام  للموانئ  العامة 

1431/1430هـ.
ج26،8، س3، د1225

 26/24
1432/5/27هـ

10
التقرير السنوي لهئية التحقيق 
المالي  للعام  الــعــام  واالدعــــاء 

1429/1428هـ.
ج60، س2، د1125

ج31، س3، د5
 31/31

1432/6/13هـ   

العدل 11 لــوزارة  السنوي  التقرير 
35، 212للعام المالي 1429/1428هـ. ،31 ،29 ج

س3، د5
  35/35

1432/6/27هـ

12
التقرير السنوي للرئاسة العامة 
للعام  العلمية واالفتاء  للبحوث 

المالي 1431/1430هـ.
س3، 111 ج36،20، 

د5
  36/36

1432/6/28هـ

13
التقرير السنوي للرئاسة العامة 
للعام  البيئة  وحماية  لأرصاد 

المالي 1428/1427هـ.
ج77، س2، د3585

ج37، س3، د5
  37/37

1432/7/3هـ

14
التقرير السنوي لوزارة الشؤون 
المالي  للعام  والقروية  البلدية 

1428/1427هـ.
183

ج24، س2، د5
س3،  ج38،34، 

د5

  38/39
1432/7/4هـ

15

ـــوي لــلــهــيــئــة  ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
الـــوطـــنـــيـــة لــحــمــايــة الــحــيــاة 
المالي  للعام  نمائها  واإ الفطرية 

1429/1428هـ. 

ج55، س2، د5 84
ج39 س3 د5

  39/41
1432/7/10هـ

النقل 16 لـــوزارة  السنوي  التقرير 
ج2، س3، د1625للعام المالي 1431/1430هـ.

ج39، س3، د5
 39/42

1432/7/10هـ

17

بــرامــج  تنفيذ  مــتــابــعــة  تــقــريــرا 
ــثــانــي  ـــام ال ـــع ومـــشـــروعـــات ال
ـــعـــام  وال  )1427/1426(
الـــــــثـــــــالـــــــث)1428/1427( 
مـــن خــطــة الــتــنــمــيــة الــثــامــنــة 

 .)1430/1425(

س3، 116 ج42،11، 
د5

 42/43
1432/7/17هـ

18

ـــــران الــــســــنــــويــــان  ـــــري ـــــق ـــــت ال
لتحلية  الـــعـــامـــة  لــلــمــؤســســة 
الـــمـــيـــاه الـــمـــالـــحـــة لــلــعــامــيــن 
1429/1428هـــــ-  الماليين 

1431/1430هـ.

ج47،6، س3، د3555
47/52

1432/8/3هـ
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19
ــوي لــصــنــدوق  ــســن ــتــقــريــر ال ال
للعام  البشرية  الــمــوارد  تنمية 

المالي 1430/1429هـ.
262

ج7، س3، د5
ج51،س3،د5
ج52،س3،د5

52/58
1432/10/28هـ

20
للمؤسسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
العامة للخطوط الحديدية للعام 

المالي 1431/1430هـ.
ج4، س3، د1925

ج52،س3،د5
52/59

1432/10/28هـ

21

ــقــريــران الــســنــويــان لــــوزارة  ــت ال
للعامين  ــاء  ــهــرب ــك وال ــاه  ــمــي ال
1429/1428هـــــ-  الماليين 

1431/1430هـ.

ج22، س3، د1345
ج56،س3،د5

56/64
1432/11/12هـ

22

للمؤسسة  السنويان  التقريران 
ـــامـــة لــلــخــطــوط الــجــويــة  ـــع ال
للعامين  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
-1429/1428 الــمــالــيــيــن 

1431/1430هـ.

463

ج22، س3، د5 
ج56،س3،د5
ج57،س3،د5
ج63،س3،د5

63/65
1433/1/2هـ

23

ــوي لــلــمــؤســســة  ــســن ــرال ــري ــق ــت ال
ـــغـــالل  الــــعــــامــــة لــــصــــوامــــع ال
المالي  للعام  الدقيق  ومطاحن 

1431/1430هـ.

ج22، س3، د925
ج59،س3،د5

59/71
1432/12/17هـ

24
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــــــوزارة 
المالي  للعام  المدنية  الخدمة 

1431/1430هـ.
ج13،س3،د1225

ج60،س3،د5
60/72

1432/12/18هـ

25

للهيئة  الــســنــويــان  الــتــقــريــران 
للعام  والــــدواء  للغذاء  العامة 
الــمــالــي 1428/1427هــــــــ- 

1429/1428هـ.

ج31،س3،د745
ج60،س3،د5

60/74
1432/12/18هـ

26

ــتــقــاريــر الــســنــويــة لــلــرئــاســة  ال
العامة لشؤون المسجد الحرام 
ــمــســجــد الـــنـــبـــوي لـــأعـــوام  وال
الــمــالــيــة 1428/1427هـــــــ-
1429/1428هــــــــــــــــــــــــــــــــ-

1431/1430هـ.

ج28،س3،د1465
ج61،س3،د5

61/76
1432/12/24هـ

27

التقارير السنوي لوزارة البترول 
والــــثــــروة الــمــعــدنــيــة لــأعــوام 
الــمــالــيــة 1428/1427هـــــــ-
1429/1428هــــــــــــــــــــــــــــــــ-

1431/1430هـ.

ج30،س3،د1375
ج62،س3،د5

62/77
1432/12/25هـ
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28
الملك  لمدينة  السنوي  التقرير 
عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام 

المالي 1431/1430هـ.
ج48،س3،د1025

ج62،س3،د5
62/78

1432/12/25هـ

29
الرقابة  لهيئة  السنوي  التقرير 
والـــتـــحـــقـــيـــق لـــلـــعـــام الــمــالــي 

1431/1430هـ.
ج20،س3،ج1235

ج63،س3،ج5
63/80     
1433/1/2هـ

30
التعليم  لــوزارة  السنوي  التقرير 
العالي والجامعات للعام المالي 

1431/1430هـ.
126

ج50،س3،د5
ج66،س3،د5
ج67،س3،د5

67/82
1433/1/16هـ

31
للمؤسسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
المالي  للعام  للتقاعد  العامة 

1431/1430هـ.
572

ج8،س3،د5
ج71،س3،د5
ج72،س3،د5

72/90
1433/2/1هـ

32

التقرير السنوي للرئاسة العامة 
لهيئة األمر بالمعروف والنهي 
ــام الــمــالــي  ــع ــل ــمــنــكــر ل عـــن ال

1431/1430هـ.

ج46،س3،د915
ج73،س3،د5

73/93
1433/2/7هـ

33
التقرير السنوي لوزارة الشؤون 
ــام الــمــالــي  ــع ــل ــة ل ــمــاعــي االجــت

1431/1430هـ.
ج49،س3،د1165

ج74،س3،د5
74/94

1433/2/8هـ

34

للهيئة  الثاني  السنوي  التقرير 
من  للفترة  للمساحة  الــعــامــة 
ـــى  1428/12/12هــــــــــــــــــــ ال

1430/12/29هـ.

ج23،س3،د1215
ج75،س3،د5

75/95
1433/2/14هـ

35

الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــــــوزارة 
واألوقــاف  اإلسالمية  الشؤون 
المالي  للعام  والدعوة واإلرشاد 

1431/1430هـ.

ج25،س3،د2945
ج75،س3،د5

75/96
1433/2/14هـ

36
التقرير السنوي الثاني للتحول 
للعام  المعلومات  مجتمع  إلــى 

المالي 1431/1430هـ.
ج43،س3،د935

ج77،س3،د5
77/100

1433/2/21هـ

37
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــــــوزارة 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت 
للعام المالي 1432/1431هـ.

ج74،80،س3،د2125
80/103

1433/2/29هـ

622167المجموع
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والمعاهدات   االت��ف��اق��ي��ات  ب��ش��أن  ال��ص��ادرة  المجلس  ق���رارات   – ج 
ومذكرات التفاهم:

عــــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

ت  توصيا
اللجنة

ــجــلــســات الــتــي  ال
نوقش فيها

رقم  القرار 
وتاريخه

1

المملكة  بين  تــعــاون  اتفاقية 
وكازاخستان في مجال مكافحة 
المنظمة،  والجريمة  اإلرهـــاب 
واالتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع في 
العقلية  والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات 

وسالئفها.

4/2ج4، س3، د915
1432/3/11هـ

2

المملكة  بــيــن  تــفــاهــم  مـــذكـــرة 
ــنــجــالديــش في  ــة ب ــهــوري وجــم
ــة  ــي مـــجـــال الــــشــــؤون اإلســالم

واألوقاف.

4/3ج4، س3، د115
1432/3/11هـ

3
المملكة  بــيــن  تــفــاهــم  مـــذكـــرة 
وجــمــهــوريــة الــهــنــد فــي مجال 

تقنية المعلومات.
4/4ج4، س3، د1025

1432/3/11هـ

4

حكومة  بين  اتفاقية  مــشــروع 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ـــومـــة الــــيــــابــــان لــتــجــنــب  وحـــك
ولــمــنــع  ــبــي  ــضــري ال االزدواج 
ــتــهــرب الــضــريــبــي فــي شــأن  ال
الدخل ومشروع  الضرائب على 

البرتوكول المرافق له.

7/6 ج7، س3، د315
1432/3/24هـ

5
متعدد  النقل  اتفاقية  مــشــروع 
الــدول  بين  للبضائع  الوسائط 

العربية.
ج76، س2، د1015

ج8، س3، د5
  8/7

1432/3/25هـ

6

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

س3، 91 ج13،1، 
د5

13/11
1432/4/15هـ
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7

ــعــاون بين  مــشــروع اتــفــاقــيــة ت
ــيــة  ــعــرب ــكــة ال ــمــمــل حـــكـــومـــة ال
جمهورية  وحكومة  السعودية 
مكافحة  مجال  في  أوزبكستان 
المنظمة  والــجــريــمــة  ــــاب  اإلره
واالتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع في 
العقلية  والــمــؤثــرات  الــمــخــدرات 
الجرائم  من  وغيرها  وتهريبها 
الموقعة بناًء على قرار مجلس 
 )49( الـــرقـــم  ذي  الــــــــوزراء 

والتاريخ 1418/3/24هـ.

17/14  ج17، س3، د1015
1432/4/29هـ

8

انضمام  على  الــمــوافــقــة  طلب 
إلى  السعودية  العربية  المملكة 
اتــفــاقــيــة تــجــارة الــحــبــوب لعام 
األول  مــن  ــاًرا  ــب اعــت 1995م 
من سبتمبر 2010م والصادر 
الـــوزراء  مجلس  قـــرار  بشأنها 
والــتــاريــخ   )223( ــرقــم  ال ذي 

1431/6/24هـ.

17/15  ج17، س3، د1025
1432/4/29هـ

9

للتعاون  عامة  اتفاقية  مشروع 
العربية  المملكة  حكومة  بين 
ـــة  والـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة دول

أريتريا.

20/18ج20، س3، د1015
1432/5/7هـ

10

الرياض  تفاهم  مذكرة  مشروع 
والــرقــابــة  بالتفتيش  الــخــاصــة 
دول  مــوانــئ  فــي  السفن  على 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 

العربية.

24/23         ج24، س3، د1015
1432/5/21هـ

11

للتعاون  عامة  اتفاقية  مشروع 
العربية  المملكة  حكومة  بين 
جمهورية  وحكومة  السعودية 

المجر.

27/26         ج27، س3، د615
1432/5/28هـ
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12

للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
ــمــجــاالت الــصــحــيــة بين  فــي ال
المملكة  فـــي  الــصــحــة  وزارة 
ووزارة  الــســعــوديــة  ــة  ــي ــعــرب ال
الصحة الكندية ووكالة الصحة 

العامة الكندية.

28/27         ج28، س3، د915
1432/6/5هـ

13

حكومة  بين  اتفاقية  مــشــروع 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بنجالديش  جمهورية  وحكومة 
االزدواج  لــتــجــنــب  الــشــعــبــيــة 
ــع الــتــهــرب  ــمــن الــضــريــبــي، ول
الضرائب  شــأن  فــي  الضريبي 

على الدخل.

28/28         ج28، س3، د215
1432/6/5هـ

14

حكومة  بين  اتفاقية  مــشــروع 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وحــكــومــة جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
ــــــي الــــبــــحــــوث  ــــاون ف ــــع ــــت ــــل ل
واالستخدامات السلمية للفضاء 

الخارجي.

29/29         ج29، س3، د1015
1432/6/6هـ

15

مشروع مذكرة تعاون بين معهد 
المملكة  فــي  ــعــامــة  ال االدارة 
والمدرسة  السعودية  العربية 
الوطنية لإلدارة في الجمهورية 

الفرنسية.

31/32ج31، س3، د1015
1432/6/13هـ

16

ــتــعــاون  ــل مــــشــــروع اتـــفـــاقـــيـــة ل
المملكة  بين حكومة  االعالمي 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وحــكــومــة 

جمهورية مصر العربية.

31/33ج31، س3، د915
1432/6/13هـ

17

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

االغاثة.

33/34ج33، س3، د115
1432/6/20هـ
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18

ــر بين  ــق ــة م ــي ــاق ــف مـــشـــروع ات
ــيــة  ــعــرب ــكــة ال ــمــمــل حـــكـــومـــة ال
ــم  ــعــال الـــســـعـــوديـــة ورابــــطــــة ال
اإلسالمي ومشروع البروتوكول 

الملحق به.

45/46  ج45، س3، د5   91
1432/7/25هـ 

19

للتعاون  تفاهم  مذكرة  مشروع 
فـــي مــجــال تـــبـــادل الــتــحــريــات 
المالية الخاصة بغسيل األموال 
المملكة  بين  اإلرهــاب  وتمويل 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكـــل من 
لبنان  دولة اندورا وجمهوريتي 

واستونيا.

46/50ج46، س3، د835
1432/8/2هـ

20

اتفاقية  على  المصادقة  طلب 
بين دول  الحرة  التجارة  منطقة 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 
التجارة  رابــطــة  ودول  العربية 

األوربية )إفتا(.

47/51ج47، س3، د815
1432/8/3هـ

21

مشروع مذكرة تعاون بين دارة 
المملكة  في  عبدالعزيز  الملك 
العربية السعودية ومركز عيسى 

الثقافي بمملكة البحرين.

48/53ج49،س3،د215
1432/10/13هـ

22

مــشــروعــا اتــفــاق بــيــن حكومة 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وحــكــومــة قــطــر لــلــتــعــاون في 
ـــاع الـــمـــدنـــي، و  ـــدف مــجــالــي ال
مكافحة االتجار غير المشروع 
العقلية  والمؤثرات  بالمخدرات 
والسالئف الكيميائية وتهريبها.

49/54ج49،س3، د725
1432/10/14هـ

23

مـــشـــروع مـــذكـــرة تـــعـــاون بين 
ومعهد  عبدالعزيز  الملك  دارة 
البيروني للدراسات الشرقية 

بجمهورية أوزبكستان.

53/61ج53،س3،د5 2-
1432/11/4هـ
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24

مــشــروع مــذكــرة تــعــاون علمي 
التعليم  وزارة  بــيــن  وتعليمي 
العربية  المملكة  فــي  الــعــالــي 
الــتــعــلــيــم  ووزارة  الـــســـعـــوديـــة 

والثقافة بجمهورية فنلندا.

53/62ج53،س3،د5   1-
1432/11/4هـ

25

مـــشـــروع االتــفــاقــيــة اإلطـــاريـــة 
والتجاري  االقتصادي  للتعاون 
دول  بين  والفني  واالستثماري 

الخليج العربية وماليزيا.

57/67ج57،س3،د5   51
1432/11/18هـ

26

ملحق  ـــروتـــوكـــول  ب مـــشـــروع 
باالتفاقية الموقعة بين حكومة 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الفرنسية  الجمهورية  وحكومة 
االزدواج  ــب  ــجــن ت اجـــــل  مــــن 
الضريبي، بشأن الضرائب على 
ورأس  والتركات  واإلرث  الدخل 

المال.

57/68ج57،س3،د5    181
1432/11/18هـ

27

مشروع  على  التصديق  طلب 
مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية 
التحريات  ووحــدة  المملكة  في 
ــيــة فـــي مــمــلــكــة هــولــنــدا  الــمــال
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال تــبــادل 
ــتــحــريــات الــمــالــيــة الــخــاصــة  ال
بغسل األموال وتمويل االرهاب.

60/73ج60، س3،د5   __
1432/12/18هـ

28

المملكة  بين  اتفاقية  مــشــروع 
لتجنب  بـــولـــنـــدا  وجــمــهــوريــة 
ولمنع  الــضــريــبــي،  االزدواج 
ــتــهــرب الــضــريــبــي فــي شــأن  ال
الضرائب على الدخل ، ومشروع 

البروتوكول المرافق له.

62/79ج62،س3،د5   31
1432/12/25هـ



101

29

للتكامل  تفاهم  مذكرة  مشروع 
مجال  فــي  المعلومات  وتــبــادل 
وزارة  بين  العمراني  التخطيط 
ــة  ــروي ــق ــبــلــديــة وال ـــشـــؤون ال ال
اإلســـكـــان  ووزارة  بــالــمــمــلــكــة 
والتعمير والتنمية المجالية في 

المملكة المغربية.

67/83ج67،س3 ،د5    1-
1433/1/16هـ

30

حكومة  بين  اتفاقية  مــشــروع 
ــا  ــي الــمــمــلــكــة وحــكــومــة رومــان
الــضــريــبــي  االزدواج  لــتــجــنــب 
في  الضريبي  التهرب  ،ولمنع 
شــأن الــضــرائــب على الــدخــل، 
المرافق  البروتوكول  ومشروع 

له.

67/84ج67،س3،د5   11
1433/1/16هـ

31
مشروع اتفاقية التعاون األمني 
وحكومة  المملكة  حكومة  بين 

ماليزيا.
68/85ج68،س3،د5   1-

1433/1/17هـ

32

طلب الغاء تحفظ المملكة على 
انضمام  مشروع  فقرات  بعض 
التعاون  معاهدة  الــى  المملكة 
الـــبـــراءات والئحتها  شــأن  فــي 
التنفيدية المعقودة في واشنطن 
1970م  يــونــيــة   19 بــتــاريــخ 
،ومـــعـــاهـــدة قـــانـــون الـــبـــراءات 
ــة الــتــي  ــدي ــي ــف ــن ــت والئـــحـــتـــهـــا ال
الدبلوماسي  المؤتمر  اعتمدها 
في االول من يونية 2000م.

68/86ج68،س3،د5   132
1433/1/17هـ

33

مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم حــول 
الصحة  مــجــال  فـــي  الــتــعــاون 
المملكة  الصحة في  بين وزارة 
المملكة  فــي  الــصــحــة  ووزارة 
العظمى  لبريطانيا  الــمــتــحــدة 

وايرلندا الشمالية.

68/87ج68،س3،د5   1-
1433/1/17هـ

20339المجموع 
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د – موضوعات أخرى ناقشها المجلس:

عـــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

توصيات 
اللجنة

الــجــلــســات الــتــي 
رقم القرار وتاريخهنوقش فيها

1
المتخصصة  الــلــجــان  تكوين 
لجنة  ـــل  ك رئـــيـــس  وتــســمــيــة 
من  الــثــالــثــة–  للسنة  ونــائــبــه 

الدورة الخامسة.
1/1/د11

1432/3/3هـ

2

ـــادة جــديــدة  مــقــتــرح إضــافــة م
ـــصـــحـــي  ـــــظـــــام ال ـــــن إلـــــــــى ال
الملكي  بــالــمــرســوم  الـــصـــادر 
ــتــاريــخ  وال م/11  الـــرقـــم  ذي 
بموجب  1423/3/23هــــــــــ، 
مجلس  نظام  من   23 المادة 

الشورى.

ج8، س3، د13-5
عــدم الــمــوافــقــة على 

دراسة المقترح
1432/3/25هـ    

3

من  )ج(  الفقرة  إلغاء  مقترح 
الئحة  مــن  »الثالثة«  الــمــادة 
ــمــوجــب الـــمـــادة  الـــتـــرقـــيـــات ب
»الثالثة والعشرين« من نظام 

مجلس الشورى.

15-
س2،  ج76،3، 

د5
ج18، س3، د5

المجلس  ــق  ــواف ي ــم  ل
على المقترح

1432/4/30هـ

4
ــــشــــؤون  تـــرشـــيـــح لـــجـــنـــة ال
لرئيسها  والطاقة  االقتصادية 

ونائبه.
71/89/دج71، س3، د15-

5

لماهية  قانوني  تفسير  إيجاد 
المملكة  في  الدائمة  اإلقــامــة 
المنصوص  السعودية  العربية 
»الثانية«  الــمــادة  فــي  عليها 
من نظام الضمان االجتماعي.

ج24، س3، د1515

ـــن لــجــنــة  ـــوي ـــك تـــــم ت
ــقــرار ذي  ــال خــاصــة ب

الرقم 24/25/د
ــــــــــــخ  ــــــــــــاري ــــــــــــت وال

1432/5/21هـ

6
المتخصصة  الــلــجــان  تكوين 
لجنة  ـــل  ك رئـــيـــس  وتــســمــيــة 
ــه لــلــســنــة الــرابــعــة من  ــب ــائ ون

الدورة الخامسة.
-18080/102

1433/2/29هـ

434المجموع
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ه� - الموضوعات التي كانت تحت الدراسة في المجلس خالل السنة 
الثالثة من الدورة الخامسة:

أواًل: الموضوعات التي ناقشها المجلس وقرر إعادة دراستها من ِقبل اللجان:

عددالموضوعم
المداخالت

الجلسات التي 
ما تم بشأنهنوقش فيها

1

مشروع نظام ممارسة أعمال 
والضوابط         العقارية  المكاتب 
المساهمات  بطرح  المتعلقة 

العقارية.

ج44، س2، د84
أعيد للجنة الشؤون اإلقتصادية 

والطاقة
بتاريخ 10/7/ 1427هـ

2
مشروع الئحة حفر األبار في 
البادية والقرى والهجر  موارد 

على نفقة المتبرعين.
ج44، س2، د74

والمياه  اإلسكان  للجنة  أعيد 
والخدمات العامة

بتاريخ 1427/10/7هـ

3

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

نظام الضمان االجتماعي.

34

ج32، س1، د5
ج7، س2، د5

 ،43 ج24، 
س3، د5

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

بتاريخ 1432/7/18هـ

4
مشروع الئحة جمع التبرعات 
الخيرية  للوجوه  وصرفها 

داخل المملكة.
39 ،14،13،11 ج

س2، د5

الشؤون  لجنة  إلى  أعيد 
والشباب  واألسرة  االجتماعية 

بتاريخ 1431/4/26هـ.

5
هروب  أو  غياب  ظاهرة 
وبذمتهم  المستأجرين  بعض 

إيجارات متبقية.
ج73، س2، د125

ج32، س3، د5
والموارد  اإلدارة  لجنة  إلى  أعيد 

البشرية 1432/6/19هـ.

326المجموع
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نظام  من  والعشرين”  “الثالثة  المادة  على  بناًء  المقترحة  الموضوعات  ثانًيا: 
مجلس الشورى ووافق على دراستها من قبل اللجان خالل السنة الثالثة:

عـــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

الجلسات التي نوقش 
ما تم بشأنهفيها

ــل رســـوم 1 ــدي ــع اقــــتــــراح ت
35تأشيرات االستقدام.

د4  س4،  ج13، 
س1،  ج15،16، 

د5
ج21، س2، د5

أعيد الموضوع إلى لجنة الشؤون 
المالية بتاريخ 1430/4/24هـــ. 
المجلس  مناقشته في جلسة  وتم 
ــاريــخ 1431/5/19هـــــــ،  21 وت
الموضوع  دراســة  المجلس  وقــرر 
تكوينها  تم  لجنة خاصة  قبل  من 
بقرار المجلس ذي الرقم21/43/د 

وتاريخ 1431/5/19هـ

ــرح إصــــــدار نــظــام 2 ــت ــق م
ج75، س4، د84سوق العقار السعودي.

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

لنظام 3 مــقــتــرح  مــشــروع 
ج16، س1، د105الخصخصة.

وافق المجلس على مالءمة دراسة 
المقترح وأحيل إلى لجنة الشؤون 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــطـــاقـــة بــتــاريــخ 

1430/4/24هـ.

4

مـــشـــروع نــظــام مــقــتــرح 
عقود  وظــائــف  لتوطين 
في  والصيانة  التشغيل 

المرافق الحكومية.

12 ،2 1 ، 1 7 ، 1 6 ج
س1، د5

ــى مــالءمــة  وافـــــق الــمــجــلــس عــل
دراســـــة الـــمـــوضـــوع وتــــم تــكــويــن 
لــجــنــة خــاصــة لـــدراســـة الــمــقــتــرح 
21/22/د  الـــرقـــم  ذي  بــالــقــرار 

والتاريخ1430/5/15هـ.

5

مـــقـــتـــرح تـــعـــديـــل نــظــام 
الــــتــــقــــاعــــد الــــمــــدنــــي 
ــــســــكــــري ونــــظــــام  ــــع وال
االجتماعية  التأمينات 
ــــادة جــديــدة  ــة م ــإضــاف ب
تتعلق بالعالوة السنوية.

ج69، س1، د95

توصية  على  المجلس  يوافق  لم 
البشرية  والـــمـــوارد  اإلدارة  لجنة 
ووافق على النص المقترح المقدم 
مــن عـــدد مــن أعــضــاء المجلس 
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة 
لدراسته بقراره ذي الرقم 69/97/د 

والتاريخ 1431/2/2هـ.
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6

مــقــتــرح إضـــافـــة مـــادة 
تتعلق  الــعــمــل  لــنــظــام 
مالية  ــات  إعــان بــصــرف 

للعاطلين عن العمل.

ج73، س1، د145

ــى مــالءمــة  وافـــــق الــمــجــلــس عــل
دراسة الموضوع وأحيل إلى لجنة 
بتاريخ  البشرية  والــمــوارد  اإلدارة 

1431/2/16هـ.

7

اقتراح تعديل بعض مواد 
المدنية  الــخــدمــة  نــظــام 
وكذلك تعديل بعض مواد 
ــظــام مــجــلــس الــخــدمــة  ن

المدنية.

ج7، س2، د105

وافق المجلس على مالءمة دراسة 
الــمــوضــوع وأحــيــل مــن قبل لجنة 
لدراسته  البشرية  والموارد  اإلدارة 

بتاريخ 1431/3/29هـ.

8

مــقــتــرح مـــشـــروع نــظــام 
الهيئة السعودية للتقويم 
ــمــي  واالعـــتـــمـــاد األكــادي

العسكري.

ج69، س2، د105
ــى مــالءمــة  وافـــــق الــمــجــلــس عــل
لجنة  إلــى  وأحيل  المقترح  دراســة 
بتاريخ  لدراسته  األمنية  الشؤون 

1432/1/27هـ.

9
لنظام  مــقــتــرح  مــشــروع 
للمنشآت  العامة  الهيئة 

الصغيرة والمتوسطة.
ج73، س2، د85

واق المجلس على مالءمة دراسة 
المقترح وأحيل إلى لجنة الشؤون 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــطـــاقـــة بــتــاريــخ 

1432/2/12هـ.

10
بعض  تــعــديــل  مــقــتــرح 
مــــواد نــظــام االســتــثــمــار 

االجنبي.
ج14، س3، د75

ــى مــالءمــة  وافـــــق الــمــجــلــس عــل
لجنة  إلــى  وأحــيــل  المقترح  راســـة 
ــة والــطــاقــة  ــتــصــادي الـــشـــؤون االق
ــــمــــوضــــوع بـــتـــاريـــخ  ـــــدراســـــة ال ل

1432/4/16هـ.

11
مــقــتــرح مـــشـــروع نــظــام 
للطوارئ  الوطني  المركز 

بالمملكة.
ج17، س3، د155

ــى مــالءمــة  وافـــــق الــمــجــلــس عــل
دراسة الموضوع وأحيل إلى لجنة 
الشؤون األمنية لدراسته بتاريخ

1432/4/29هـ.

ــــظــــام نــقــل 12 مـــــشـــــروع ن
ج42، س3، د115وتوطين التقنية.

وافق المجلس على مالءمة دراسة 
النقل  لجنة  إلى  وأحيل  الموضوع 
المعلومات  وتقنية  واالتـــصـــاالت 

بتاريخ 1432/7/17هـ.

13

مـــقـــتـــرح تـــعـــديـــل نــظــام 
ـــعـــام الـــصـــادر  ــقــل ال ــن ال
ذي  الملكي  بــالــمــرســوم 
والتاريخ  )م/25(  الرقم 

1397/6/21هـ.

ج49،س3،د115

وافق المجلس على مالءمة دراسة 
النقل  لجنة  الــى  وأحــيــل  المقترح 
المعلومات  وتقنية  واالتـــصـــاالت 

بتاريخ 1432/10/14هـ
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14

مــقــتــرح مـــشـــروع نــظــام 
ـــــاء فــي  مــــراكــــز االحـــــي
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال

السعودية.

ج57،س3،د105

وافق المجلس على مالءمة دراسة 
الموضوع وأحيل إلى لجنة الشؤون 
االجــتــمــاعــيــة واألســـــرة والــشــبــاب 

بتاريخ 1432/11/18هـ

15
مــقــتــرح مـــشـــروع نــظــام 
الشهادات  من  الحماية 

الوهمية.
ج58،س3،د105

ــى مــالءمــة  وافـــــق الــمــجــلــس عــل
دراسة الموضوع وأحيل إلى لجنة 
الشؤون التعليمية والبحث العلمي 

بتاريخ 1432/11/19هـ

16

مــقــتــرح تــعــديــل الــمــواد 
والثالثين«  »الــســادســة 
واالربعين«  و«الــحــاديــة 
و«الــثــالــثــة واالربــعــيــن« 
من نظام المرور الصادر 
ــكــي  ــل ــم بــــالــــمــــرســــوم ال
وتــــاريــــخ  م/85  رقـــــم 

1428/10/26هـ.

ج63، س3،د105
وافق المجلس على مالءمة دراسة 
المقترح وأحيل إلى لجنة الشؤون 

األمنية بتاريخ 143/1/2هـ 

17
مــقــتــرح مـــشـــروع نــظــام 
حــــمــــايــــة الــــبــــيــــانــــات 

الشخصية.
ج73، س3، د165

وافق المجلس على مالءمة دراسة 
المقترح وأحيل إلى لجنة النقل

المعلومات  وتقنية  ت  واالتــصــاال 
بتاريخ 1433/2/7هـ

18

مــقــتــرح تــعــديــل الــمــادة 
ـــــن نـــظـــام  الـــــرابـــــعـــــة م
ــــراد الــصــادر  خــدمــة االف
ذي  الملكي  بــالــمــرســوم 
والــتــاريــخ  )م/9(  الــرقــم 

1397/3/24هـ.

ج11،س3،د205
ج74،س3،د5

انتظار وجهة نظر لجنة الشؤون 
االمنية من تاريخ
1433/2/8هـ

326المجموع
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ثالًثا: الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان فيها:

عـــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

الجلسات التي
ما تم بشأنهنوقش فيها

1

الكهرباء  نــظــام  بتعديل  مــقــتــرح 
ــــصــــادر بـــالـــمـــرســـوم الــمــلــكــي  ال
ـــاريـــخ  ـــت وال م/56  الــــرقــــم  ذي 

1426/10/20هـ.

س2، 13 ج14، 
د5

ــــــظــــــار وجـــــــهـــــــة نـــظـــر  ــــــت ان
ـــاه  ـــي ـــم لـــجـــنـــة اإلســـــكـــــان وال
تاريخ  مــن  العامة  والــخــدمــات 

1431/4/26هـ.

52مشروع نظام القياس والمعايرة2

 ،5 7 ، 5 6 ج
س2، د5

 ،3 س ،29 ج
د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
والطاقة  االقتصادية  الشؤون 

من تاريخ 1432/6/6هـ.

3
التقرير السنوي لصندوق التنمية 
-1430 المالي  للعام  العقارية 

1431هـ.
22

ج4، س3، د5
س3،  ج43، 

د5

انـــتـــظـــار وجـــهـــة نــظــرالــلــجــنــة 
الشؤون المالية من تاريخ

1432/7/18هـ.

4
الملك  لمكتبة  السنوي  التقرير 
ــمــالــي  فــهــد الــوطــنــيــة لــلــعــام ال

1430/1429هـ.
س3، 14 ج14، 

د5

انتظار وجهة نظر لجنة الشؤن 
الثقافية واالعالمية من تاريخ

1432/4/16هـ.

5

ـــــوزارة  الـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان ل
الـــثـــقـــافـــة واإلعـــــــــالم لــلــعــامــيــن 
هـ   1429/1428 الــمــالــيــيــن 

1431/1430هـ.

16 ،1 5 ، 1 6 ج
س3، د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
واإلعالمية  الثقافية  الــشــؤون 

من تاريخ
1432/4/22هـ.

التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 6
س3، 13المالي 1431/1430هـ. ج27، 

د5

انتظار وجهة نظر لجنة اإلدارة 
والموارد البشرية من تاريخ

1432/5/28هـ.

مشروع الالئحة التنظيمية لمراكز 7
2، 18اإلرشاد األسري األهلية. 8 ، 2 7 ج

س3، د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
ـــــــشـــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ال
واألســــرة والــشــبــاب مــن تاريخ 

1432/6/5هـ.

الزراعة 8 لـــوزارة  السنوي  التقرير 
س3، 11للعام المالي 1429/1428هـ. ج30، 

د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
اإلســكــان والــمــيــاه والــخــدمــات 

العامة من تاريخ
1432/6/12هـ.
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التجارة 9 ـــوزارة  ل السنوي  التقرير 
س3، 14للعام المالي 1431/1430هـ. ج32، 

د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
والطاقة  االقتصادية  الشؤون 

من تاريخ  1432/6/19هـ

10

الـــتـــقـــريـــران الــســنــويــان لـــديـــوان 
ــلــعــامــيــن  ـــة الـــعـــامـــة ل ـــب ـــراق ـــم ال
-1428/1427 ــمــالــيــيــن  ال
ــر  ــري ــق ــت 1429/1428هـــــــــــــ وال
العامة  المراقبة  لديوان  السنوي 
عــن نــتــائــج عــمــلــيــات الــمــراجــعــة 
المالية ورقابة األداء للعام المالي 

1429/1428هـ.

س3، 14 ج38، 
د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
ــشــؤون الــمــالــيــة مــن تــاريــخ  ال

1432/7/4هـ.

11
السعودي  للبنك  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  واالدخــار  للتسليف 

1431/1430هـ.
س3، 11 ج46، 

د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
ــشــؤون الــمــالــيــة مــن تــاريــخ  ال

1432/8/2هـ.

12

الــــــتــــــقــــــريــــــران الـــــســـــنـــــويـــــان 
لــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة لــلــعــامــيــن 
ــن 1429/1428هـــــــــــ  ــي ــي ــال ــم ال

1431/1430هـ.

س3، 7 ج47، 
د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
من  والبيئة  الصحية  الشؤون 

تاريخ
1432/8/3هـ.

الخارجية 13 لــوزارة  السنوي  التقرير 
ج48،س3 ،7للعام المالي 1430/ 1431هـ.

د5

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

14
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  واآلثــــار  للسياحة 

1431/1430هـ.
ج49،س2،3

د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
الشؤون االقتصادية من تاريخ

1432/10/14هـ

15

الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة 
فيصل  الملك  لمستشفى  العامة 
التخصصي ومركز األبحاث للعام 

المالي 1431/1430هـ.

ج50،س3،د115

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
من  والبيئة  الصحية  الشؤون 

تاريخ
1432/10/20هـ

34مشروع نظام الغذاء.16
ج53،س3،د5
ج54،س3،د5
ج55،س3،د5

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
من  والبيئة  الصحية  الشؤون 

تاريخ
1432/11/11هـ
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17

ـــــوزارة  الـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان ل
الشؤون البلدية والقروية للعامين 
الــمــالــيــيــن 1429/1428هـــــــــ- 

1431/1430هـ.

ج54،س3،د195
لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
االسكان والخدمات العامه من 

تاريخ 1432/11/5هـ

18

لمصلحة  الــســنــويــان  الــتــقــريــران 
ــــــدخــــــل لــلــعــامــيــن  ــــــزكــــــاة وال ال
الــمــالــيــيــن 1429/1428هـــــــــ- 

1431/1430هـ.

ج58،س3،د115
لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 

الشؤون المالية من تاريخ
1432/11/19هـ

19

للهيئة  الــســنــويــان  الـــتـــقـــريـــران 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــلــــمــــواصــــفــــات 
للعامين  ـــجـــودة  وال والــمــقــايــيــس 
الــمــالــيــيــن 1429/1428هـــــــــ-

1431/1430هـ.

ج58،س3،د175
ج59،س3،د5

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

التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 20
ج59،س3،د145المالي 1431/1430هـ.

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

21

بتمويل  الخاصة  القواعد  مشروع 
ورعــــايــــة الــــمــــواد الــتــلــفــزيــونــيــة 
الــثــقــافــة  وزارة  فـــي  ــــة  واإلذاعــــي

واإلعالم.

ج60،س3،د185

انتظار وجهة نظر لجنة
واإلعالمية  الثقافية  الــشــؤون 

من تاريخ
18 /1432/12هـ

التقرير السنوي لمصلحة الجمارك 22
ج65،س3،د85للعام المالي 1431/1430هـ.

انتظار وجهة نظر لجنة
الشؤون المالية من تاريخ

1433/1/9هـ

23

طــلــب تــعــديــل )تــســع( مــــواد من 
مـــــواد نـــظـــام الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
ــــصــــادر بـــالـــمـــرســـوم الــمــلــكــي  ال
ــخ  ــاري ــت وال )م/49(  الـــرقـــم  ذي 
ضــــافــــة  1397/7/10هـــــــــــــــ، واإ
)مادتين( جديدتين لهذا النظام.

ج66،س3،د115
انتظار وجهة نظر لجنةاالدارة 

والموارد البشرية من تاريخ
1433/1/10هـ

السعودي 24 المركز  تنظيم  مشروع 
ج67،س3،د115لزراعة االعضاء.

انتظار وجهة نظر لجنة
من  والبيئة  الصحية  الشؤون 

تاريخ
1433/1/16هـ
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ج68،س3،د185مشروع نظام الحماية من االيذاء.25

انتظار وجهة نظر لجنة
واألســـرة  الجتماعية  الــشــؤون 

والشباب من تاريخ
1433/1/17هـ

26
ــــوي لــــــــوزارة  ــــســــن الــــتــــقــــريــــر ال
المالي  لــلــعــام  والتعليم  الــتــربــيــة 

1430/1429هـ.
ج70،س3،د165

انتظار وجهة نظر لجنة
والبحث  التعليمية  الــشــؤون 

العلمي من تاريخ
1433/1/24هـ

27
التقرير السنوي للمؤسسة العامة 
للعام  والمهني  التقني  للتدريب 

المالي 1432/1431هـ.
ج75،س3،د105

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
والبحث  التعليمية  الــشــؤون 

العلمي من تاريخ
1433/2/14هـ

28

للهيئة  الــســنــويــان  الـــتـــقـــريـــران 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــتـــخـــصـــصـــات 
ــعــامــيــن الــمــالــيــيــن  ــل ــة ل ــصــحــي ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 1429/1428ه

1430/1429هـ.

ج76،س3،د175

لجنة  نــظــر  وجـــهـــة  انـــتـــظـــار 
من  والبيئة  الصحية  الشؤون 

تاريخ
1433/2/15هـ

ال يــزال الــمــوضــوع يــدرس من ج78،س3،د275مشروع نظام المجالس البلدية.29
قبل المجلس

456المجموع
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وفد من نادي اصدقاء 	 
مجلس  في  المملكة 
ـــروســـي                   االتــــحــــاد ال

)ج5(.
وفــــــد مـــــن جــامــعــة 	 

ــدا االمــريــكــيــة  ــوري ــل ف
)ج22(.

جامعةوالية 	  من  وفد 
االمريكية  متشجين 

)ج22(.
وفــــــد مـــــن جــامــعــة 	 

انـــديـــانـــا االمــريــكــيــة 
)ج22(.

ــــد مـــن مــنــســوبــي 	  وف
ــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــوط  ال
الـــجـــويـــةالـــعـــربـــيـــة 

السعودية )ج22(.
وفد من مركز العباقرة 	 

)ج22( .
وفــــــد مــــن زوجــــــات 	 

رؤســــــــاء الــبــعــثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 

المملكة )ج30(  .
جزر 	  برلمان  رئــيــس 

حامد  السيد/  القمر 
برهان )ج37(.

وفد الماني )ج53(	 
وفـــــد بـــرلـــمـــانـــي مــن 	 

التشيك  جــمــهــوريــة 
)ج58( 

عدد من عمد المدن 	 

صاحب السمو الملكي 	 
األمـــيـــر مــنــصــور ابــن 
عبدالعزيز  بــن  متعب 
البلدية  الشؤون  وزير 

والقروية. )ج34(.
مــعــالــي وزيــــر الــمــيــاه 	 

لمهندس/  ءا لكهربا وا
ـــــداهلل الــحــصــيــن  عـــــب

)ج69(.
ــشــؤون 	  ــرال مــعــالــي وزي

الدكتور/ االجتماعية 
ــن  ــمــي ــي ــث ــع ــــوســــف ال ي

)ج79(.

ــــدوق 	  مــــنــــســــوبــــو صــــن
 الـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة 

ج)1(.
مندوبو وزارة النقل.	 
ــمــؤســســة 	  مـــنـــســـوبـــو ال

العامة للتقاعد، )ج8(.
الخدمة 	  وزارة  منسوبو 

المدنية )ج13(.
الثقافة 	  وزارة  منسوبو 

واالعالم )ج5(.
العامة 	  الهيئة  منسوبو 

ـــــــــار  ـــاحـــة واآلث ـــســـي ـــل ل
)ج26(.

الشؤون 	  وزارة  منسوبو 
ــــة  ــــقــــروي الــــبــــلــــديــــة وال

)ج26(.
النقل. 	  وزارة  منسوبو 

)ج26(.
ــــمــــجــــلــــس 	  أمـــــــيـــــــن ال

الرئاسة  في  االستشاري 
المسجد  لشؤون  العامة 
النبوي  والمسجد  الحرام 

)ج28(.
مندوب من وزارة الدفاع 	 

والطيران )ج35(.
مــــنــــدوب مــــن الـــحـــرس 	 

الوطني )ج35(.
الداخلية. 	  وزارة  مندوب 

)ج35(.
العامة 	  الرئاسة  منسوبو 

بالمعروف  األمــر  لهيئة 
والـــنـــهـــي عــــن الــمــنــكــر 

)ج46(.
ـــمـــســـاعـــد 	  الـــــوكـــــيـــــل ال

في  والبحوث  للتخطيط 

طــــالب مـــدرســـة قــرطــبــة 	 
االهلية )ج5( .

ـــــــدارس 	  طـــــــالب مــــــن م
االهلية،  الثانوية  العناية 

)ج8(.
ـــــــدارس 	  طـــــــالب مــــــن م

المتوسطة  العلوم  رواد 
االهلية، )ج8(.

الرياض 	  مدارس  طالبات 
الثانوية االهلية، )ج8(.

الجامعة 	  مـــدارس  طــالب 
االهلية بالخرج )ج9(.

طـــــالب مــــن مــتــوســطــة 	 
وثانوية هشام بن عمار 

بالدرعية، )ج12(.
الياباني، 	  الشبابي  الوفد 

)ج12(.
ـــدرســـة الــمــلــك 	  طــــالب م

ـــوســـطـــة  ـــمـــت ســـــعـــــود ال
)ج15(.

طـــــالب مــــدرســــة عــتــبــة 	 
بـــن عـــــزوان االبــتــدائــيــة 

)ج26(.
طــالب مــن مــدرســة ابن 	 

رجب الحنبلي المتوسطة 
)ج28(.

طــــالب كــلــيــة الــشــريــعــة 	 
االمــام محمد بن  جامعة 

سعود )ج30(.
الفيصل 	  ثــانــويــة  طـــالب 

)ج55(
ادارة 	  كـــلـــيـــة  ـــات  ـــب طـــال

الملك  بجامعة  االعــمــال 
سعود.)ج61(

ــــــــدارس الــغــد 	  طــــــالب م

ـــون مـــن جــهــات وزراء الجهات الحكوميةوزراء ووفود أجنبية مـــســـؤول
وفود طالبيةحكومية

- ضيوف الجلسات للسنة الثالثة من للدورة الخامسة:

ملحوظة : ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة.
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األمريكية )ج58(
ــــــد مـــــن مــجــمــع 	  وف

أكس فورد لأعمال 
.)ج62(

ــة 	  ــجــن وفـــــــد مــــــن ل
البرلمانية  الصداقة 
السعودية  الفرنسية 
الوطنية  بالجمعية 

الفرنسية.)ج63(
ـــــد مــــن مــجــلــس 	  وف

البريطاني. العموم 
)ج66(

وزارة الصحة )ج47(.
التعليم 	  وزارة  منسوبو 

العالي )ج50(.
مـــنـــســـوبـــو مــســتــشــفــى 	 

ـــــــك فــــيــــصــــل  ـــــــمـــــــل ال
ــخــصــصــي ومـــركـــز  ــت ال

االبحاث )ج50(.
الــغــذاء 	  هيئة  منسوبو 

والدواء )ج 53(.
منسوبو وزارة الشؤون 	 

ـــة والــــقــــرويــــة  ـــدي ـــل ـــب ال
)ج54(.

وزارة 	  مــنــســوبــي  أحــــد 
العدل  )ج54(.

والمستشار 	  المحامي 
الرشيد  أحمد  القانوني 

)ج55(.
الصحة 	  وزارة  منسوبو 

)ج61(.
ــحــة 	  مـــنـــســـوبـــو مــصــل

الجمارك )ج65(.
أحد منسوبي المؤسسة 	 

الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد 
)ج71(.

وزارة 	  مـــــنـــــســـــوبـــــو 
ـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة  االت

المعلومات )ج74(.

منسوبو وزارة الشؤون 	 
ـــة والــــقــــرويــــة  ـــدي ـــل ـــب ال

)ج78(.

االهلية.)ج61(
الصيدلة 	  كلية  طالبات 

فـــــي جـــامـــعـــة الــمــلــك 
سعود.)ج62(

طــــالب مــجــمــع الــمــلــك 	 
–القسم  سعودالتعليمي 

االبتدائي.)ج63(
ادارة 	  ــة  ــي ــل ك طـــالـــبـــات 

الملك  بجامعة  االعمال 
سعود.)ج63(

المجد 	  مــدارس  طالبات 
االهلية .)ج64(

الملك 	  جامعة  طــالــبــات 
العلوم  قسم  من  سعود 
ــقــانــون.  ــاســيــةوال ــســي ال

)ج64(
طــــــالب مـــــن مـــدرســـة 	 

ــي وقــاص  عمير بــن اب
االبتدائية.)ج65(

دار 	  كـــلـــيـــة  طــــالــــبــــات 
الحكمة بجدة .)ج66(

مــدارس االقصى 	  طالب 
االهلية بجدة.)ج66(

طـــــالب مـــــــدارس جــيــل 	 
الريادة االهلية .)ج67(

طالبات مدارس الرياض 	 
للبنات.)ج67(

ثانوية 	  مـــدارس  طــالب 
الخرج بمحافظة الخرج.

)ج70(
رواد 	  ــــــدارس  م طــــالب 

التربية. )ج71(
طـــــالـــــبـــــات مـــــــــدارس 	 

المملكة)ج72(
ام 	  ثـــــانـــــويـــــة  طــــــــالب 

القرى)ج78(
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من  الثالثة  السنة  خ��الل  الجلسات  لضيوف  توضيحي  رس��م 
للدورة الخامسة
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ج- التوصيات اإلضافية:

ــــي الموضوعم ــــال إجــــم
التوصيات

رقم الجلسة 
وتاريخها

الــتــوصــيــات 
الـــــمـــــوافـــــق 
ـــــــــــى  عـــــــــــل

مناقشتها

التوصيات 
الـــمـــوافـــق 

عليها

ج5 في 2مشروع نظام الشركات.1
--1432/3/17هـ

2
العامة  للمؤسسة  السنوي  التقرير 
المالي  لــلــعــام  الــســعــودي  للبريد 

1431/1430هـ.
ج7 في 1

-1432/3/241هـ

3
متعدد  الــنــقــل  اتــفــاقــيــة  مـــشـــروع 
ـــدول  ــط لــلــبــضــائــع بــيــن ال ــوســائ ال

العربية.
ج8 في 1

--1432/3/25هـ

مــشــروع الئــحــة مــراقــبــة األراضـــي 4
زالة التعديات. ج9 في 9الحكومية واإ

14342/4/121هـ

5

العامة  للهيئة  الــســنــوي  التقرير 
إنشاء  منذ  الفترة  عــن  لإلسكان 
الـــهـــيـــئـــة وحـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 

المالي1431/1430هـ.

ج14 في 1
1432/4/1611هـ

6
العامة  للهيئة  الــســنــوي  التقرير 
لــلــطــيــران الــمــدنــي لــلــعــام الــمــالــي 

1429/1428هـ.
ج18 في 2

1432/4/3011هـ

7
ـــوي لـــصـــنـــدوق  ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
المالي  للعام  الــزراعــيــة  التنمية 

1430/1429هـ.
ج22 في 1

--1432/5/14هـ

8
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة 
ـــعـــام  ـــل ـــــامـــــة لــــلــــمــــوانــــي ل ـــــع ال

المالي1431/1430هـ.
ج26 في 1

1432/5/2711هـ

التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 9
ج35 في 1المالي 1429/1428هـ.

1432/6/2711هـ
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10
العامة  للرئاسة  السنوي  التقرير 
للعام  الــبــيــئــة  لـــأرصـــاد وحــمــايــة 

المالي 1428/1427هـ.
ج37 في 1

1432/7/311هـ

11
الشؤون  لـــوزارة  السنوي  التقرير 
المالي  لــلــعــام  الــبــلــديــة والــقــرويــة 

1428/1427هـ.
ج38 في 3

--1432/7/4هـ

التقرير السنوي لوزارة النقل للعام 12
ج39 في 2المالي 1431/1430هـ.

-1432/7/101هـ

13

الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــران الـــــســـــنـــــويـــــان 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــتــحــلــيــة 
ــن  ــي ــام ــع ــل ــــمــــيــــاه الـــمـــالـــحـــة ل ال
الــمــالــيــيــن 1429/1428هــــــــــ- 

1431/1430هـ.

ج47 في 3
1432/8/321هـ

14

حظر  تنفيداتفاقية  نظام  مشروع 
االسلحة  وتكديس  وانتاج  تطوير 
البكتريولوجية والتكسونية وتدمير 

تلك االسلحة.

ج51 في 4
1432/10/2143هـ

15
تنمية  لصندوق  السنوي  التقرير 
المالي  لــلــعــام  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد 

1430/1429هـ.
ج52 في 3

-1432/10/281هـ

16
العامة  للمؤسسة  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  الحديدية  للخطوط 

1431/1430هـ.
ج52 في 1

-1432/10/281هـ

17

ـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان لــــــوزارة  ـــت ال
ـــاء لــلــعــامــيــن  ـــرب ـــه ـــك ـــاه وال ـــمـــي ال
الــمــالــيــيــن 1429/1428هــــــــــ-

1431/1430هـ.

ج 56 في 5
-1432/11/121هـ

18

للمؤسسة  الــســنــويــان  الــتــقــريــران 
ـــة  ـــجـــوي ـــخـــطـــوط ال ـــل ــــة ل ــــام ــــع ال
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــعــامــيــن 
الــمــالــيــيــن 1429/1428هــــــــــ-

1431/1430هـ.

ج57 في 1
1432/11/1811هـ
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19
العامة  للمؤسسة  السنوي  التقرير 
لــصــوامــع الـــغـــالل لــلــعــام الــمــالــي 

1431/1430هـ.
ج 59 في 2

--1432/12/17هـ

20
الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي لـــــــــوزارة 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة لــلــعــام الــمــالــي 

1431/1430هـ.
ج60 في 4

--1432/12/18هـ

21

ـــران الـــســـنـــويـــان لــهــيــئــة  ـــري ـــق ـــت ال
ــن  ــي ــام ــع ــل الــــــغــــــداء والـــــــــــــدواء ل
الــمــالــيــيــن 1428/1427هــــــــــ-

1429/1428هـ.

ج60 في 1
--1432/12/18هـ

22

ــرئــاســة  ــل الـــتـــقـــاريـــر الـــســـنـــويـــة ل
الــحــرام  المسجد  لــشــؤون  الــعــامــة 
ـــمـــســـجـــد الــــنــــبــــوي لــــالعــــوام  وال
الــمــالــيــة 1428/1427هــــــــــــ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 1429/1428ه

1431/1430هـ.

ج61 في 5
--1432/12/24هـ

23

البترول  ــوزارة  ل السنوية  التقارير 
ـــــروة الـــمـــعـــدنـــيـــة لــــالعــــوام  ـــــث وال
الــمــالــيــة 1428/1427هــــــــــــ-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 1429/1428ه

1431/1430هـ.

ج62 في 3
1432/12/2521هـ

24
الرقابة  لهيئة  الــســنــوي  التقرير 
ـــي  ـــال ـــم والـــتـــحـــقـــيـــق لــــلــــعــــام ال

1431/1430هـ.
ج63 في 5

-1433/1/21هـ

25
مــقــتــرح مـــشـــروع نـــظـــام الـــجـــودة 
الخدمات  فــي  المريض  وســالمــة 

الصحية.
ج66 في 4

--1433/1/10هـ

26
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة 
ــعــامــة لــلــتــقــاعــد لــلــعــام الــمــالــي  ال

1431/1430هـ.
ج72 في 4

1433/2/122هـ
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اقـــتـــراح تــحــديــث نــظــام األوســمــة 27
ج72 في 2السعودية.

1433/2/111هـ

28

للهيئة  الــثــانــي  الــســنــوي  التقرير 
الثانية  للفترة  للمساحة  الــعــامــة 
مــــن 1428/12/12هـــــــــــــــ إلـــى 

1430/12/29هـ.

ج75 في 1
-1433/2/141هـ

29

االسالمية  الــشــؤون  لجنة  تقرير 
بــشــأن ،الــتــقــريــر الــســنــوي لـــوزارة 
الـــشـــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــــاف 
المالي  للعام  واإلرشــــاد  ــدعــوة  وال

1431/1430هـ.

ج75 في 4
-1433/2/141هـ

30
التقرير السنوي لوزارة االتصاالت 
المالي  للعام  المعلومات  وتقنية 

1432/1431هـ.
ج80 في 1

-1433/2/291هـ

782815اإلجــمـالــي
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التى  والتوصيات  اإلضافية  التوصيات  لعدد  توضيحي  رس��م 
من  الثالثة  السنة  خالل  عليها  الموافق  والتوصيات  نوقشت 

للدورة الخامسة

56

الأنظمة وللوائح

التو�سيات املوافق عليهاالتو�سيات املناق�سةالتو�سيات الإ�سافية

الأتفاقيات التقارير احلكومية

واملعاهدات

اأخرى

21

75
10

21

1000000

10

20

30

40

50

60



للسنة  ال��ش��ورى  مجلس  وإن���ج���ازات  أع��م��ال  ملخص 

من  المدة  خالل  للمجلس  الخامسة  الدورة  من  الرابعة 

1434ه� /2 /  18 إلى  1433ه�  /3 /3
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العددالموضوعم

76عدد جلسات المجلس1

194عدد الموضوعات المنتهية2

188عدد قرارات المجلس 3

36عدد القرارات الخاصة باألنظمة واللوائح4

78عدد القرارات الخاصة بالتقارير السنوية5

67عدد القرارات الخاصة باالتفاقيات ومذكرات التفاهم6 

7عدد القرارات الخاصة بالمواضيع االخرى والمادة )23(7

2087عدد المداخالت على جميع الموضوعات المنتهية8

719عدد المداخالت على موضوعات األنظمة واللوائح المنتهية9

1130عدد المداخالت على موضوعات التقارير السنوية المنتهية10

195عدد المداخالت على موضوعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتهية11

43عدد المداخالت على الموضوعات األخرى12

375عدد التوصيات التي أقرها المجلس على جميع الموضوعات13

55عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات األنظمة واللوائح14

237عدد التوصيات التي أقرها المجلس على موضوعات التقارير السنوية15

80عدد التوصيات التي أقرت على موضوعات االتفاقيات ومذكرات التفاهم16

3عدد التوصيات التي أقرت على الموضوعات األخرى17

96مجموع التوصيات اإلضافية التي عرضت على المجلس18

33التوصيات اإلضافية التي وافق المجلس على مناقشتها19

12التوصيات اإلضافية التي أقرها المجلس20

لرابعة  ا للسنة  الشورى  مجلس  وإنجازات  أعمال  ملخص 
1433ه  /3 /3 من  المدة  خالل  للمجلس  الخامسة  الدورة  من 

1434ه: /2 /  18 إلى 
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من  ال��واردة  واللوائح  األنظمة  بشأن  الصادرة  المجلس  أ-ق���رارات 
الحكومة خالل السنة الرابعة من الدورة الخامسة 

من 3 / 3 / 1433 – 18 / 2 / 1434ه�

الموضوع م
عـــــــــــــــدد 
مداخالت 
األعضاء

عـــــــــدaد 
توصيات 

اللجنة

الجلسات التي نوقش فيها 
الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

ــظــام الــقــيــاس 1 مـــشـــروع ن
531والمعايرة.

ج57،56، س2،د5
ج29،س3، د5
ج4،س4،د5

4/2
1433/3/14ه

2

طلب إيجاد تفسير قانوني 
الدائمة  اإلقــامــة  لماهية 
ـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ف
الــســعــوديــة الــمــنــصــوص 
الثانية  المادة  في  عليها 
ـــضـــمـــان  مـــــن نــــظــــام ال
ـــمـــاعـــي الـــصـــادر  االجـــت
بــالــمــرســوم الــمــلــكــي ذي 
والتاريخ  )م/45(  الرقم 

1427/7/7ه.

571

ج32،س1،د5
ج7،س2،د5

ج24،43،س3،د5
ج5،س4،د5

5/5
1433/3/20ه

3

إجراء تعديالت على نظام 
مــكــافــحــة غــســل األمـــوال 
وذلــك  اإلرهـــاب،  وتمويل 
ــعــض الـــمـــواد  ــعــديــل ب ــت ب

ضافة مواد جديدة. واإ

9/11ج9،س4،د1225
1433/4/5ه

4
مــــــــشــــــــروع الــــالئــــحــــة 
التنظيمية لمراكز اإلرشاد 

األسري األهلية.
ج27،28،س3،د1815

ج11،س4،د5
11/15

1433/4/12ه

*ج: الجلسة.   س: السنة.   د: الدورة.
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5

الخاصة  القواعد  مشروع 
الــمــواد  ــة  ورعــاي بتمويل 
التلفزيونية واإلذاعية في 

وزارة الثقافة واإلعالم.

ج60،س3،د2715
ج13،س4،د5

13/21
1433/4/19ه

6

طـــلـــب تـــعـــديـــل )تـــســـع( 
مـــــواد مـــن مـــــواد نــظــام 
الصادر  المدنية  الخدمة 
بــالــمــرســوم الــمــلــكــي ذي 
والتاريخ  )م/49(  الرقم 
 ، 1ه 3 9 7 /7 /1 0
ــــــة )مــــادتــــيــــن(  ضــــــاف واإ

جديدتين لهذا النظام.

ج66،س3،د5  111
ج21،س4،د5

21/40
1433/5/17ه

المجالس 7 نظام  مــشــروع 
1093البلدية.

ج78،س3،د5
ج1،3،22،س4،

د5

22/43
1433/5/23ه

341مشروع نظام الغذاء.8
   ج53،54،55،

س3،د5
   ج25،س4،د5

25/49
1433/6/2ه

9

المادتين  تعديل  اقــتــراح 
و«الثانية  »الــعــشــريــن« 
ــن« مـــن نــظــام  ــشــري ــع وال
التأمين  شــركــات  مراقبة 
ــــي الـــــصـــــادر  ــــاون ــــع ــــت ال
بــالــمــرســوم الــمــلــكــي ذي 
والتاريخ  )م/32(  الرقم 

1424/6/2ه.

25/50   ج25،س4،د825
1433/6/2ه

10
الــمــركــز  تنظيم  مــشــروع 
ـــــودي لـــــزراعـــــة  ـــــســـــع ال

االعضاء.
ج67،س3،د1145

ج29،س4،د5
29/58

1433/6/15ه

مشروع نظام الحماية من 11
ج68،س3،د2815االيذاء.

ج32،س4،د5
32/71

1433/6/22ه
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12

ـــل الــــمــــواد  ـــعـــدي ـــب ت طـــل
و«السابعة  »األولـــــى«، 
و«الثامنة  والــثــالثــيــن«، 
والـــثـــالثـــيـــن« مـــن نــظــام 
االتــــــصــــــاالت الــــصــــادر 
بــالــمــرســوم الــمــلــكــي ذي 
والتاريخ  )م/12(  الرقم 

1422/3/12ه.

39/87ج15،39،س4،د1115
1433/7/7ه

13
ــل الـــمـــادة  ــدي ــع اقــــتــــراح ت
)الثالثة عشرة( من نظام 

ديوان المظالم.
41/91ج26،40،س4،د2315

1433/7/13ه

14
مــــشــــروع تـــعـــديـــل نــظــام 
حماية المناطق المحمية 

للحياة الفطرية
47/104ج23،47،24س4،د3515

1433/7/28ه

15

ـــعـــديـــل الــــمــــادة  طـــلـــب ت
ــتــاســعــة والــثــالثــيــن«  »ال
»مئتين  ــادة  ــم ال لـــغـــاء  واإ
وثـــالثـــة وثـــالثـــيـــن« من 
نــظــام الــعــمــل ومــشــروع 
ـــامـــل مــع  ـــع ـــت قــــواعــــد ال
مخالفي  مـــن  الـــوافـــديـــن 

األنظمة

50/114ج36،50،37،س4،د2225
1433/10/22هـ

16

يتم  مــن  حــاالت  معالجة 
من  سجنهم  أو  إيقافهم 
الموظفين  أو  العسكريين 
ــة  ــظــم الـــخـــاضـــعـــيـــن ألن
الــخــدمــة الــمــدنــيــة بسب 
القضايا  أو  الدين  قضايا 

المرورية.

53/116ج35،53،س4،د1045
1433/11/1هـ

طلب تعديل المادة )11( 17
55/120ج55،س4،د15-من نظام خدمة الضباط.

1433/11/14هـ
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18

اقـــتـــراح عــقــوبــات تطبق 
ــحــق مـــن يـــقـــوم بــرهــن  ب
لدى  الرسمية  البطاقات 
محطات الوقود والمحالت 

التجارية وغيرها.

55/122ج36،55،س4،د915
1433/11/14هـ

19

ـــشـــروع نــظــام  مــقــتــرح م
التشغيل  وظائف  توطين 
ــي الــمــرافــق  والــصــيــانــة ف
الــعــامــة بــمــوجــب الــمــادة 
من  والعشرين«  »الثالثة 

نظام مجلس الشورى.

57/134ج42،57،س4،د1115
1433/11/21هـ

20

اإلجــراءات  نظام  مشروع 
عمـاًل  والمـُعاد  الجزائـية 
نظـام  بالمادة )17( مـن 

مجـلس الشورى.

59/139ج51،59،س4،د95
1433/11/28هـ

21

الـــنـــســـاء على  حـــصـــول 
بـــطـــاقـــة أحـــــــوال مــدنــيــة 
بـــشـــكـــل أعـــــــم وأشــــمــــل 
وتحديد األسلوب األنسب 

للتطبيق.

61/145ج54،61،س4،د1545
1433/12/19

مشروع الئحة دور الرعاية 22
65/158ج51،65،س4،د1815االجتماعية.

1434/1/4هـ

23

مــشــروع نــظــام الــنــفــايــات 
المعاد  الصلبة  الــبــلــديــة 
السابعة  ــمــادة  ــال ب عــمــاًل 
عــشــرة مــن نــظــام مجلس 

الشورى.

71/169ج57،71س4،د725
1434/1/25هـ

24

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

المصابين وواجباتهم

71/170ج58،64،71س4،د1925
1434/1/25هـ
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25

تــفــعــيــل الــــمــــواد الــخــاصــة 
بالعناوين في نظام االحوال 
الــمــدنــيــة ،ونـــظـــام االقــامــة 

،ونظام السجل التجاري

71/171ج58،72س4،د615
1434/1/26هـ

26
مواد  بعض  تعديل  طلب 
ــاط  ــضــب نـــظـــام خـــدمـــة ال

ونظام خدمة األفراد.
73/174ج66،73س4،د1115

1434/2/3هـ

27

ــــراح عـــقـــوبـــات لمن  ــــت اق
يـــخـــالـــف حـــكـــم الــــمــــادة 
ــخــامــســة« مـــن نظام  »ال
تــمــلــك غــيــر الــســعــوديــيــن 
الصادر  واستثماره  للعقار 
بمرسوم ملكي رقم )م/15( 
وتاريخ 1421/4/17هـ

75/182ج54،75س4،د1115
1434/2/10هـ

مشروع نظام تطبيق كود 28
75/183ج68،75س4،د715البناء السعودي

1434/2/10هـ

29

ـــراح رفــــع الــمــســتــوى  ـــت اق
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــمــجــلــس 
الى  الصحية  الــخــدمــات 
للخدمات  أعــلــى  مجلس 
الــصــحــيــة يـــرأســـه خـــادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن ، 
وتعديل المادتين )16( و 
)17( من النظام الصحي

75/185ج75س4د915
1434/2/10هـ

30

المراقبة  نــظــام  مــشــروع 
ــذ  ــاف ــن الـــصـــحـــيـــة فـــــي م
للمجلس  المعاد  الدخول 
من   )17( بالمادة  عماًل 

نظام مجلس الشورى.

6/7ج6،س4،د1115
1433/3/21ه
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31

المخدرات  تهريب  قضايا 
تصدر  التي  والمسكرات 
ــهــا أحـــكـــام قــضــائــيــة  ــي ف
ــة مــــن الــمــحــاكــم  ــي ــهــائ ن
نظامية  ومــدى  الشرعية 
نــظــرهــا مـــجـــدًدا مــن قبل 
اللجان الجمركية، المعاد 
بالمادة  عــمــاًل  للمجلس 
»الــســابــعــة عــشــرة« من 

نظام مجلس الشورى.

36/86ج36،س4،د525
1433/6/30ه

32

نظام  مــواد  بعض  تعديل 
الــمــرافــعــات أمـــام ديـــوان 
للمجلس  المعاد  المظالم 
عماًل بالمادة »17« من 

نظام مجلس الشورى.

57/129ج50،57،س4،د725
1433/11/21هـ

33

مدى نظامية نظر اللجان 
ـــي قــضــايــا  ــجــمــركــيــة ف ال
تهريب األسلحة والذخائر 
أحكام  فيها  تصدر  التي 
قــضــائــيــة نــهــائــيــة مــن 
الشرعية.المعاد  المحاكم 
بالمادة  عــمــاًل  للمجلس 
مجلس  ــظــام  ن مـــن   17

الشورى

58/135ج49،58،س4،د715
1433/11/22هـ

31-61850المجموع
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ب- قرارات المجلس الصادرة بشأن باألنظمة واللوائح المقدمة بناًء 
على المادة »الثالثة والعشرين« من نظام مجلس الشورى:

الموضوعم
عــــــــــــــدد 
مداخالت 
األعضاء

عـــــــــــــدد 
توصيات 

اللجنة

نوقش  ــتــي  ال الــجــلــســات 
فيها الموضوع

رقم القرار
وتاريخه

1

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

نظام مجلس الشورى.

49/112ج49،23،22،س4،د3415
1433/8/5ه

2

نظام مركز  مقترح مشروع 
ــطــوارئ بموجب  بــالغــات ال
المادة »الثالثة والعشرين« 
من نظام مجلس الشورى.

62/146ج4،56،62س4،د1825
1433/12/20هـ

3

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

65/159ج17،18،65س4،د3015
1434/1/4هـ

2-824المجموع

*ج: الجلسة.  س: السنة.  د: الدورة.
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للوزارات  السنوية  التقارير  بشأن  الصادرة  المجلس  قرارات  )ثانًيا( 
واألجهزة الحكومية:

الموضوع م
عــــــــــــــــــــــدد 
المداخالت

عــــــــــــــــــــــدد 
التوصيات

الجلسات التي نوقش 
فيها الموضوع

رقم القرار وتاريخه

1

للهيئة  الـــســـنـــويـــان  الـــتـــقـــريـــران 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية 
ــعــامــيــن الــمــالــيــيــن  ــل والـــــجـــــودة ل

1429/1428ه
1431/1430ه.

323
ج58،59س3،د5
ج5،6،س4،د5

6/6
1433/3/21ه

2
التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 

المالي 1431/1430ه.
456

ج59،س3،د5
ج7،8،س4،د5

8/9
1433/3/28ه

3
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
المالي  لــلــعــام  ــــار  واآلث للسياحة 

1431/1430ه.
82

ج49،س3،د5
ج10،س4،د5

10/13
1433/4/11ه

4

الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة 
فيصل  الملك  لمستشفى  العامة 
للعام  األبحاث  ومركز  التخصصي 

المالي 1431/1430ه.

112
ج50،س3،د5
ج12،س4،د5

12/17
1433/4/18ه

5
الــزراعــة  ـــوزارة  ل السنوي  التقرير 
للعام المالي 1429/1428ه.

174
ج30،س3،د5
ج12،س4،د5

12/18
1433/4/18ه 

6

ــوان  ـــ ــدي الـــتـــقـــريـــران الــســنــويــان ل
المـراقبة العـامة للعـامين المـاليين 

1428/1427ه
ــتــقــريــر  وال 1429/1428ه. 
العامة  المراقبة  لــديــوان  السنوي 
عـــن نــتــائــج عــمــلــيــات الــمــراجــعــة 
المالية ورقابة األداء للعام المالي 

1429/1428ه.

285
ج38،س3د5

ج12،13س4،د5
13/19

1433/4/19ه

7
ــة  ــئ ــهــي ــــتــــقــــريــــر الـــــســـــنـــــوي ل ال
للعام  ــعــام  ال واالدعـــــاء  التحقيق 

المالي1431/1430ه.
ج2،14،س4،د1725

14/23
1433/4/25ه

8
الخارجية  لــوزارة  السنوي  التقرير 
للعام المالي 1430/ 1431ه.

74
ج48،س3،د5
ج14،س4،د5

14/24
1433/4/25ه
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9
التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 

المالي 1431/1430ه.
614

ج27، س3، د5
ج14،15س4،د5

15/25
1433/4/26ه

10
الملك  لمكتبة  الــســنــوي  التقرير 
ــي  ــمــال فـــهـــد الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــام ال

1430/1429ه.
271

ج14،س3،د5
ج16،س4،د5

16/27
1433/5/2ه

11

ـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان لــــــوزارة  ال
ــن  ــي ــي ــمــال الـــصـــحـــة لــلــعــامــيــن ال

1429/1428ه
1431/1430ه.

154
ج47،س3،د5
ج16،س4،د5

16/28
1433/5/2ه

12
ــــســــنــــوي لـــــــــوزارة  الــــتــــقــــريــــر ال
المالي  لــلــعــام  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 

1430/1429ه.
396

ج70،س3،د5
ج16،17س4،د5

17/29
1433/5/3ه

13
السعودي  للبنك  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  واالدخـــار  للتسليف 

1431/1430ه.
202

ج46،س3،د5
ج17،س4،د5

17/31
1433/5/3ه

14

لمصلحة  الــســنــويــان  ــقــريــران  ــت ال
الماليين  للعامين  والــدخــل  الــزكــاة 

1429/1428ه
1432/1431ه.

ج18،س4،د1235
18/33

1433/5/9ه

15
ــوي لــهــيــئــة الـــري  ــســن ــتــقــريــر ال ال
المالي  للعام  باإلحساء  والصرف 

1432/1431ه.
ج6،18،س4،د1625

18/34   
 1433/5/9ه

16

ـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان لــــــوزارة  ال
ــلــعــامــيــن  ـــقـــافـــة واإلعـــــــــالم ل ـــث ال
1429/1428ه   الــمــالــيــيــن 

1431/1430ه.

ج20،س4،د1855
20/37

1433/5/16ه
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17
التجارة  لــــوزارة  الــســنــوي  التقرير 
ـــمـــالـــي  والــــصــــنــــاعــــة لــــلــــعــــام ال

1431/1430ه.
187

ج32،س3،د5
ج21،س4،د5

 21/41
1433/5/17ه

بتكوين  قرار  وصدر 
لـــــجـــــنـــــة خــــاصــــة 
التوصيتين  لدراسة 
اإلضــافــيــتــيــن بــرقــم 

21/42/ د
1433/5/17ه

18
التقرير السنوي لمصلحة الجمارك 
للعام المالي 1431/1430ه.

83
ج58،س3،د5
ج23،س4،د5

23/45
1433/5/24ه

19

لمصلحة  الــســنــويــان  ــقــريــران  ــت ال
اإلحــــــــــــــصــــــــــــــاءات الـــــعـــــامـــــة 
الماليين  للعامين  والــمــعــلــومــات 

1431/1430ه
1432/1431ه.

  2،24،س4،د1425
24/47

1433/6/1ه

20

ــنــويــان لـــــــوزارة  ــريـــــران الــســـ الــتــقـــ
ــرويــة  ـــ ــقـــ ــة وال ــدي ــل ــب الـــشـــــــؤون ال

للعامين الماليــين
 1429/1428ه
1431/1430ه.

ج24،25س4،د1345
25/48

1433/6/2ه

21

للهيئة  الـــســـنـــويـــان  الـــتـــقـــريـــران 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــتـــخـــصـــصـــات 
ــن الــمــالــيــيــن  ــعــامــي ــل ــة ل ــصــحــي ال

1429/1428ه
1430/1429ه.

175
ج76،س3،د5
ج26،س4،د5

26/51
1433/6/8ه

22
ــــــــدارة  ــــر الـــــســـــنـــــوي ل ــــري ــــق ــــت ال
الــــمــــلــــك عــــبــــدالــــعــــزيــــز لـــلـــعـــام 

المالي1431/1430ه.
ج26،س4،د815

26/53
1433/6/8ه

23
ـــوي لــصــنــدوق  ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
المالي  للعام  الــعــقــاريــة  التنمية 

1431/1430ه.
222

ج4،43س3،د5
ج29،س4،د5

29/59
1433/6/15ه
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24
التقرير السنوي للمؤسسة العامة 
للعام  والمهني  التقني  للتدريب 

المالي 1432/1431ه.
153

ج75،س3،د5
ج29،س4،د5

29/60
1433/6/15ه

25

للصندوق  السـنويان  الــتــقــريــران 
للعـــامين  لــلــتــنــمــيــة  الـــســـعـــودي 

المـــاليين 1431/1430ه
1432/1431ه.

ج28،32س4،د935
32/70

1433/6/22ه

26

التقريران السنويان للرئاسة العامة 
الماليين  للعامين  الشباب  لرعاية 

1431/1430ه
1432/1431ه.

ج20،33س4،د2635
33/78

1433/6/23ه

27
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــمــؤســســة 
ــعــامــة لــلــمــوانــئ لــلــعــام الــمــالــي  ال

1432/1431ه.
ج21،36س4،د1115

36/85
1433/6/30ه

28
التقرير السنوي لهيئة االتصاالت 
المالي  للعام  المعلومات  وتقنية 

1432/1431ه.
ج4،41،س4،د3025

41/92
1433/7/13ه

29
الرقابة  لهيئة  الــســنــوي  التقرير 
ـــي  ـــال ـــم والـــتـــحـــقـــيـــق لــــلــــعــــام ال

1432/1431ه.
ج27،44س4،د825

44/95
1433/7/20ه

30
التقرير السنوي لصندوق التنمية 
المالي  للعام  السعودي  الصناعية 

1432/1431ه.
ج34،44س4،د925

44/96
1433/7/20ه

31

ـــــوزارة  ـــ ـــ ــان ل ــران الــســنــويـــ ــري ــق ــت ال
للعـــاميـن  والتخـطـيط  االقـتـصـاد 

الماليين 1431/1430ه
1432/1431ه.

ج28،44س4،د1045
44/97

1433/7/20ه

32
السعودي  للبنك  السنوي  التقرير 
المالي  للعام  واالدخـــار  للتسليف 

1432/1431ه.
ج37،45س4،د1425

45/100
1433/7/21ه

33

الـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان لـــديـــوان 
الماليين  للعامين  العامة  المراقبة 

1431/1430ه
1432/1431ه

ج40،47س4،د1135
47/103

1433/7/28ه
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34
الخارجية  لــوزارة  السنوي  التقرير 
للعام المالي 1432/1431ه.

ج28،47س4،د2555
47/105

1433/7/28ه

35
ـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــمــصــلــحــة  ال
ــعــام الــمــالــي  ــل الـــزكـــاة والـــدخـــل ل

1432/1431ه.
ج41،48س4،د1135

48/107
1433/8/4ه

36

الـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان لـــديـــوان 
ــيــيــن  ــن الــمــال ــامــي ــع ــل الـــمـــظـــالـــم ل
 - 1ه 4 2 9 /1 4 2 8

1431/1430ه.

ج27،48س4،د925
48/108

1433/8/4ه

37
التقرير السنوي لوزارة النقل للعام 

المالي 1432/1431ه
ج19،48س4،د1355

48/109
1433/8/4ه

38
ـــوي لــصــنــدوق  ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
المالي  للعام  الــعــقــاريــة  التنمية 

1432/1431ه.
ج42،49س4،د1025

49/113
1433/8/5ه

39

ـــر الــــســــنــــوي لــلــرئــاســة  ـــقـــري ـــت ال
الــحــرام  المسجد  لــشــؤون  العامة 
المالي  لــلــعــام  الــنــبــوي  والــمــســجــد 

1432/1431ه.

ج37،50س4،د925
50/115

1433/10/22هـ

40

ـــتـــقـــريـــران الـــســـنـــويـــان لــــــوزارة  ال
ـــعـــامـــيـــن الـــمـــالـــيـــيـــن  ـــل الــــحــــج ل

1430/1429ه
1432/1431ه.

ج29،54س4،د925
54/118

1433/11/8هـ

41

الخاص  السنوي  المتابعة  تقرير 
التاسعة  الخمسية  التنمية  بخطة 
لمعهد اإلدارة العامة للسنة األولى 

1432/1431ه.

122
55/121ج30،55س4،د5

1433/11/14هـ

42

التقريران السنويان لوزارة الشؤون 
الماليين  للعامين  االجــتــمــاعــيــة 

1432/1431ه
1433/1432ه

ج43،55س4،د965
55/123

1433/11/14هـ

43
ـــوي لــصــنــدوق  ـــســـن الـــتـــقـــريـــر ال
المالي  للعام  الــزراعــيــة  التنمية 

1432/1431ه.
ج39،55س4،د1235

55/124
1433/11/14هـ
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44

التقريرين السنويين للهيئة العامة 
لــالســتــثــمــار لــلــعــامــيــن الــمــالــيــيــن 

1431/1430
1432/1431هـ

ج55،س4،د55-
55/125

1433/11/14هـ

45

ـــر الــــســــنــــوي لــلــرئــاســة  ـــقـــري ـــت ال
بالمعروف  األمـــر  لهيئة  الــعــامــة 
المالي  للعام  المنكر  عن  والنهي 

1432/1431ه.

ج40،56س4،د1035
56/126

1433/11/15هـ

46
التقرير السنوي لمصلحة الجمارك 

للعام المالي 1432/1431ه
ج43،56س4،د1125

56/127
1433/11/15هـ

47
التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 

المالي 1432/1431ه
ج43،56س4،د1135

56/128
1433/11/15هـ

48
التقرير السنوي للمؤسسة العامة 
المالي  للعام  الحديدية  للخطوط 

1432/1431ه.
ج32،57س4،د2315

57/130
1433/11/21هـ

49
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
ــــــدواء لــلــعــام الــمــالــي  ــغــذاء وال ــل ل

1432/1431ه.
ج34،57س4،د825

57/131
1433/11/21هـ

50
التقرير السنوي للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية للعام المالي 

1431/1430ه.
ج44،57س4،د1325

57/132
1433/11/21هـ

51

الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي »الـــثـــالـــث« 
للفترة  للمساحة  الــعــامــة  للهيئة 
ــــى  إل 1431/1/1ه  مــــــن 

1432/1/25ه.

ج40،س4،د1125
58/136

1433/11/22هـ

52

للمؤسسة  الــســنــويــان  الــتــقــريــران 
الماليين  للعامين  للتقاعد  العامة 

1432/1431ه
1433/1432ه.

ج40،58س4،د825
58/137

1433/11/22هـ

53

االقتصادية  الشؤون  لجنة  تقرير 
للهيئة  الــســنــوي  الــتــقــريــر  بــشــأن 
السـعودية للمواصـفات والمقاييس 
ـــجـــودة لــلــعــام الـــمـــالـــي1431  وال

/1432هـ.

ج51،59س4،د725
59/140

1433/11/28هـ
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54
العامة  للرئاسة  السنوي  التقرير 
للعام  ــاء  ــت واإلف العلمية  للبحوث 

المالي 1432/1431ه.
232

ج19،س4،د5
ج60،س4،د5

60/141
1433/11/29هـ

55
الملكية  للهيئة  السنوي  التقرير 
ــمــالــي  لــلــجــبــيــل ويــنــبــع لــلــعــام ال

1432/1431ه
112

ج34،61،س4،
د5

61/143
1433/12/19هـ

56
التقرير السنوي لــوزارة العدل للعام 

المالي 1432/1431ه
142

ج46،61،س4،
د5

61/144
1433/12/19هـ

57

ــــتــــقــــريــــر الـــــســـــنـــــوي لــــــــــوزارة  ال
ـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــاف  ال
والـــدعـــوة واإلرشـــــاد لــلــعــام المالي 

1432/1431ه.

ج45،62س4،د1735
62/147

1433/12/20هـ

58

الــمــدن  الــســنــويــة لهيئة  الــتــقــاريــر 
التقنية )مدن(  الصناعية ومناطق 
لأعوام المالية 1428/1428ه

1429/1428ه
/1430ه-1432/1431ه.

ج46،62س4،د955
62/148

1433/12/20هـ

59

الملك  لمدينة  السنويين  التقريرين 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين 
الــــمــــالــــيــــيــــن1432/1431هـــــ-

1433/1432هـ.

ج54،62،س4،د755
62/149

1433/12/20هـ

60

التقريران السنويان  للهيئة الوطنية 
نمائها  واإ الفطرية  الحياة  لحماية 
للعامين الماليين 1431/1430ه

1432/431ه.

1433/12/20هـج49،62،س4،د1045

61
السعودية  للهيئة  السنوي  التقرير 
للتخصصات الصحية للعام المالي 

1431/1430هـ.
ج50،63،س4،د1155

63/151
1433/12/26
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62
الــتــقــريــر الــســنــوي لـــــوزارة الــمــيــاه 
ـــي  ـــمـــال والـــــكـــــهـــــربـــــاء لــــلــــعــــام ال

1432/1431ه.
45،63،س4،د2245

63/152
1433/12/26هـ

63
تقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز 

للعام المالي 1433/1432هـ
63،س4،د815

63/154
1433/12/26هـ

64
تنمية  لصندوق  السنوي  التقرير 
ـــوارد الــبــشــريــة لــلــعــام الــمــالــي  ـــم ال

1431/1430هـ.
ج55،64،س4،د835

64/156
1433/12/27هـ

65

التقريرين السنويين لوزارة التعليم 
الـــعـــالـــي والـــجـــامـــعـــات لــلــعــامــيــن 

الماليين 1432/1431
1433/1423هـ

ج56،65،دس4،د1435
65/160

1434/1/4هـ

66

ـــــن الــــســــنــــويــــيــــن  ـــــري ـــــري ـــــق ـــــت ال
ــن  ــي ــام ــع ــل ـــــــــــوزارة الـــــــزراعـــــــه ل ل
الـــمـــالـــيـــيـــن1431/1430هــــ- 

1433/1431هـ 

ج62،67،س4،د635
67/161

1434/1/11هـ

67
التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 

للعام المالي 1433/1432هـ
ج62،70س4،د1935

70/166
1434/1/19هـ

68

الوطنية  للخطة  السنوي  التقرير 
المعلومات  وتــقــنــيــة  ــصــاالت  ــالت ل
المعلومات(  مجتمع  إلــى  )التحول 

للعام المالي 1432/1431هـ.

ج53،70س4،د1555
70/167

1434/1/19هـ

69

الصحة  لـــوزارة  السنوي  التقرير 
1432/1431ه.  المالي  للعام 
والتقرير السنوي لمستشفى الملك 
للعام  للعيون  التخصصي  خــالــد 

2010م.

ج66،73س4،د2765
37/175

1433/2/3هـ
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70
ــــوي لـــــديـــــوان  ــــســــن الــــتــــقــــريــــر ال
ــامــة لــلــعــام الــمــالــي  ــع ــة ال ــب ــمــراق ال

1433/1432هـ
ج64،73س4،د1635

73/176
1434/2/3هـ

71
ــــســــنــــوي لـــــــــوزارة  الــــتــــقــــريــــر ال
المالي  لــلــعــام  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 

1432/1431هـ
ج59،73س4،د1025

73/177
1434/2/3هـ

72
التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 

المالي 1432/1431هـ
ج63،74س4،د525

74/178
1434/2/4هـ

73

للهيئة  ــيــن  ــوي ــســن ال ــن  ــري ــري ــق ــت ال
للعامين  المدني  للطيران  العامة 
الـــمـــالـــيـــيـــن 1431/1430هــــــــــــــ 

-1432/1431هـ.

ج50،74س4،د725
74/179

1434/2/4هـ

74
الملك  لمكتبة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
ــي  ــال ــم فـــهـــد الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــام ال

1431/1430ه.
ج53،74س4،د1925

74/180
1434/2/4هـ

75

ـــر الــــســــنــــوي لــلــرئــاســة  ـــقـــري ـــت ال
الــحــرام  المسجد  لــشــؤون  العامة 
المالي  لــلــعــام  الــنــبــوي  والــمــســجــد 

1433/1432هـ

ج37،74س4د1435
74/181

1434/2/4هـ

76
الخارجية  لــوزارة  السنوي  التقرير 
للعام المالي 1433/1432ه.

ج66،75س4،د745
75/184

1434/2/10هـ

77

ــة ، بــشــأن  ــجــن ــل وجـــهـــة نــظــر ال
ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه 
الوطنية  للخطة  السنوي  التقرير 
المعلومات  وتقنية  لــالتــصــاالت 
المعلومات(  مجتمع  إلى  )التحول 

للعام المالي 1432/1431هـ.

ج76س4،د115
76/186

1434/2/11هـ
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78
التحقيق  لهيئة  السنوي  التقرير 
واالدعــــــاء الـــعـــام لــلــعــام الــمــالــي 

1432/1431هـ
ج68،76س4،د625

75/187
1434/2/11هـ

--1130237المجموع
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والمعاهدات  االتفاقيات  بشأن  ال��ص��ادرة  المجلس  ق��رارات  )ثالًثا( 
ومذكرات التفاهم:

عـــــــــــــــــــــــــــــدد الموضوع م
المداخالت

تــوصــيــات 
اللجنة

ــتــي  الـــجـــلـــســـات ال
رقم القرار وتاريخهنوقش فيها

1

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  حكومة 
وجمهورية  الــســعــوديــة 
أوكرانيا لتجنب االزدواج 
الضريبي ولمنع التهرب 
ــــي شـــأن  الـــضـــريـــبـــي ف
الــضــرائــب عــلــى الــدخــل 
الــــمــــال  رأس  ــــى  وعــــل
ومـــشـــروع الــبــروتــوكــول 

المرافق له.

2/1ج2،س4،د215
1433/3/7ه

2

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
االزدواج  لـــتـــجـــنـــب 
الضريبي ولمنع التهرب 
ــــي شـــأن  الـــضـــريـــبـــي ف
الدخل،  على  الــضــرائــب 
ــول  ــوك ــرت ــب ومــــشــــروع ال

المرافق له.

4/3ج4،س4،د515
1433/3/14ه

3

طــلــب الــمــصــادقــة على 
ــيــة  ــعــرب ـــات ال ـــي ـــاق ـــف االت
المؤسسات  ــزالء  ن لنقل 
واإلصــالحــيــة،  العقابية 
تقنية  جــرائــم  ومكافحة 
ومكافحة  الــمــعــلــومــات، 
وتمويل  األمــــوال  غسل 
ــحــة  ــاف اإلرهــــــــــاب، ومــك
ــمــنــظــمــة  ـــمـــة ال ـــجـــري ال
الوطنية،  الــحــدود  عبر 

ومكافحة الفساد.

ج25511،10،5
س4،د5

11/4
1433/4/12ه
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4
التعديالت المقترحة على 
التأسيسية  ــفــاقــيــة  االت
لصندوق النقد الدولي.

7/8ج7،س4،د515
1433/3/27ه

5

تأسيس  اتفاقية  مشروع 
ــداهلل  ــك عــب ــل ــم مـــركـــز ال
العالمي  عبدالعزيز  بن 
ـــاع  ـــب ـــن أت ـــي لــــلــــحــــوار ب

األديان والثقافات.

8/10ج8،س4،د1215
1433/3/28ه

6

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
المجاالت  في  للتعـاون 
وزارة  بـــيـــن  الــصــحــيــة 
المملكة  فـــــي  الــصــحــة 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
ووزارة الصحة والشؤون 
مملكة  فــي  االجتماعية 

السويد.

10/12ج10،س4،د15-
1433/4/11ه

7

تعاون  اتفاقية  مشروع 
المملكة  حــكــومــة  بــيــن 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
ــومــة الــجــمــهــوريــة  وحــك
ــاديــن  الــتــركــيــة فـــي مــي
التدريب والتقنية والعلوم 

العسكرية.

11/14ج11،س4،د815
1433/4/12ه

8

عامة  اتفاقية  مــشــروع 
حكومة  بــيــن  لــلــتــعــاون 
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
اإلسالمية  الجمهورية 

الموريتانية.

12/16ج12،س4،د715
1433/4/18ه

9

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
المجاالت  فــي  للتعاون 
واإلنسانية  االجتماعية 
الـــشـــؤون  وزارة  بـــيـــن 
المملكة  في  االجتماعية 
العربية السعودية والبنك 

اإلسالمي للتنمية.

13/20ج19،س4،د15-
1433/4/19ه
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10

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
بين  العسكري  للتعاون 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
ـــــة  ـــــي ـــكـــة األردن ـــمـــمـــل ال

الهاشمية.

14/22ج14،س4،د15-
1433/4/25ه

11

تفاهم في  مشروع مذكرة 
شأن المشاورات السياسية 
في  الخارجية  وزارة  بين 
المملكة العربية السعودية 
الخارجية  ووزارة الشؤون 
فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 

المكسيكية.

16/26ج16،س4،د15-
1433/5/2ه

12

طلب التصديق على قرار 
منظمة  وزراء  مجلس 
المصدرة  العربية  الــدول 
ـــرول )أوابــــــــــك(،  ـــت ـــب ـــل ل
بعض  بتعديل  القاضي 
ــشــاء  ــة إن ــي ــاق ــف مـــــواد ات
لبناء  العربية  الــشــركــة 

صالح السفن. واإ

17/30ج17،س4،د115
1433/5/3ه

13

ــــــرة  ــــــذك مـــــــــشـــــــــروع م
ــاهــم بـــشـــأن الـــحـــوار  ــف ت
ــيــن  ــــجــــي ب ــــي اإلســــتــــرات
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
العربية  الخليج  ـــدول  ل
ــة بــاكــســتــان  وجــمــهــوري

اإلسالمية وأستراليا.

18/32ج18،س4،د25-
1433/5/9ه

14

مشروع مذكرة تفاهم في 
شأن المشاورات السياسية 
في  الخارجية  وزارة  بين 
المملكة العربية السعودية 
ووزارة العالقات الخارجية 
– التجارة الدولية والثقافية 
في جمهورية األرجنتين.

19/35ج19،س4،د15-
1433/5/10ه
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15

تعاون  اتفاقية  مــشــروع 
المملكة  حــكـــــومــة  بــيــن 
الـــعـــربـــيـــة الــســعـــــوديــة 
ــة  وحـــكـــــــومـــة جــمــهــوري
مجـال  فـــي  ــن  ــي ــت األرجــن
السلمية  االســتــخــدامــات 

للطاقة النووية.

19/36ج19،س4،د915
1433/5/10ه

16

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
االزدواج  لتجنب  مالطا 
الضريبي، ولمنع التهرب 
ــــي شـــأن  الـــضـــريـــبـــي ف
الدخل،  على  الــضــرائــب 
ومـــشـــروع الــبــروتــوكــول 

المرافق له.

21/38ج21،س4،د315
1433/5/17ه

17

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ــــشــــأن الــــمــــشــــاورات  ب
الـــثـــنـــائـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــيــن  ب
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ووزارة  الــــســــعــــوديــــة 
جمهورية  في  الخارجية 

المجر.

21/39ج21،س4،د5  1-
1433/5/17ه

18

مــشــروع مــذكــرة تــعــاون 
عــلــمــي وتــعــلــيــمــي بين 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ووزارة التعليم 

والمهارات في إيرلندا.

23/44ج23،س4،د5  1-
1433/5/24ه

19

التعاون  اتفاقية  مشروع 
حكومة  بــيــن  الــجــمــركــي 
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
ـــــة  ـــــي ـــكـــة األردن ـــمـــمـــل ال

الهاشمية.

24/46ج24،س4،د5  21
1433/6/1ه



145

20

باتفاقية  ملحق  مشروع 
ــجــال  ــــي م الــــتــــعــــاون ف
والبحث  العالي  التعليم 
ــن حــكــومــة  ــي ــمــي ب ــعــل ال
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
الفرنسية،  الجمهورية 
ــــب  ــــدري ــــت الـــــــخـــــــاص ب
المتخصصين  ــاء  األطــب
السعوديين في فرنسا.

26/52ج26،س4،د5  91
1433/6/8هـ

21

طلب استكمال اإلجراءات 
انضمام  حيال  النظامية 
المملكة العربية السعودية 
إلى معاهدة قضاء األحكام 
الجنائية في الخارج فيما 

بين الدول األمريكية.

27/54ج27،س4،د5  1-
1433/6/9ه

22

مشروعي مذكرتي تفاهم 
ـــي مــجــالــي  ــاون ف ــع ــت ــل ل
حماية البيئة والمحافظة 
عليها واألرصــاد الجوية 
المملكة  حــكــومــة  بــيــن 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال

وحكومة دولة قطر.

27/55ج27،س4،د5  1-
1433/6/9هـ

23

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
جــمــهــوريــة كـــوريـــا في 
مـــجـــال االســـتـــخـــدامـــات 
السلمية للطاقة النووية.

27/56ج27،س4،د5  91
1433/6/9ه

24

ــة بين  ــي ــاق ــف مـــشـــروع ات
المملكة العربية السعودية 
االزدواج  لتجنب  يرلندا  واإ
الضريبي، ولمنع التهرب 
ـــي فـــــي شـــأن  ـــب ـــضـــري ال
الــدخــل،  الــضــرائــب على 
ــبــروتــوكــول  ومـــشـــروع ال

المرافق له.

27/57ج27،س4،د5  21
1433/6/9ه
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25

مــشــروع مــذكــرة تــعــاون 
ـــمـــيـــاه  ال وزارة  بــــيــــن 
المملكة  فــي  والكهرباء 
وكل  السعودية  العربية 
االقـــتـــصـــاد  وزارة  مــــن 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، 
والبنية  األراضــي  ووزارة 
التحتية والنقل والسياحة 
فــي الــيــابــان فــي مجال 
ومـــيـــاه  ـــمـــيـــاه  ال إدارة 

الصرف الصحي.

30/61ج30،س4،د5  82
1433/6/16ه

26

تعاون  اتفاقية  مشروع 
المملكة  حــكــومــة  بــيــن 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
في  الــعــراق  وجمهورية 
مـــجـــال نــقــل الــمــحــكــوم 
سالبة  بعقوبات  عليهم 

للحرية.

ج31،س4،د5  71
ج32،س4،د5

32/63
1433/6/22ه

27

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية فرنسا.

32/64ج32،س4،د5  2-
1433/6/22ه

28

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ــجــال  ــــي م لـــلـــتـــعـــاون ف
المالية  التحريات  تبادل 
األمــوال  بغسل  الخاصة 
ـــــل اإلرهــــــــــاب  ـــــمـــــوي وت
العربية  الــمــمــلــكــة  بــيــن 
الــســعــوديــة والــــواليــــات 

المتحدة األمريكية.

32/65ج32،س4،د5  2-
1433/6/22ه
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29

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية بيالروسيا.

32/66ج32،س4،د5  2-
1433/6/22ه

30

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية أندونيسيا.

32/67ج32،س4،د5  2-
1433/6/22ه

31

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية أرمينيا.

32/68ج32،س4،د5  2-
1433/6/22ه

32

مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
ـــاون فـــــي مــجــال  ـــع ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تــبــادل 
الــخــاصــة بغسل األمـــوال 
وتــمــويــل اإلرهـــــــاب بين 
المملكة العربية السعودية 
وجمهورية سان مارينو.

32/69ج32،س4،د5  2-
1433/6/22ه

33

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

والمملكة المتحدة.

33/72ج33،س4،د5  1-
1433/6/23ه
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34

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
للتعاون في مجال تبادل 
التحريات المالية الخاصة 
وتمويل  األمـــــوال  بغسل 
المملكة  بــيــن  اإلرهــــــاب 
ودولة  السعودية  العربية 

برمودا.

33/73ج33،س4،د5  1-
1433/6/23ه

35

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية ألبانيا.

33/74ج33،س4،د5  1-
1433/6/23ه

36

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية فنلندا.

33/75ج33،س4،د5  1-
1433/6/23ه

37

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــعـــاون فـــــي مــجــال  ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
األمـــوال  بغسل  الخاصة 
ــــــاب بين  ــل اإلره ــمــوي وت
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية بولندا.

33/76ج33،س4،د5  1-
1433/6/23ه

38

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ـــاون فـــــي مــجــال  ـــع ـــت ـــل ل
المالية  التحريات  تبادل 
الــخــاصــة بغسل األمـــوال 
وتــمــويــل اإلرهـــــــاب بين 
المملكة العربية السعودية 

وجمهورية سلوفينيا.

33/77ج33،س4،د5  1-
1433/6/23ه
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39

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال
الـــســـعـــوديـــة والــمــمــلــكــة 
ــبــريــطــانــيــا  الـــمـــتـــحـــدة ل
يـــــرلـــــنـــــدا  ـــظـــمـــى واإ ـــع ال
نقل  حــــول  ــة  ــي ــال ــشــم ال
األشــــخــــاص الــمــحــكــوم 

عليهم.

35/79ج35،س4،د5  11
1433/6/29ه

40

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ــــشــــأن الــــمــــشــــاورات  ب
الـــثـــنـــائـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــيــن  ب
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ووزارة  الــــســــعــــوديــــة 
جمهورية  في  الخارجية 

النمسا.

35/80ج35،س4،د5  1-
1433/6/29ه

41

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
بين هيئة الهالل األحمر 
ــة  ــــســــعــــودي وجــمــعــي ال
الهالل األحمر التركي.

35/81ج35،س4،د5  1-
1433/6/29ه

42

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
ــــشــــأن الــــمــــشــــاورات  ب
الـــثـــنـــائـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــيــن  ب
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ووزارة  الــــســــعــــوديــــة 
جمهورية  في  الخارجية 

النمسا.

35/82ج35،س4،د5  1-
1433/6/29ه
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43

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
عبدالعزيز  الملك  مدينة 
ــيــة في  ــن ــق ــت ــعــلــوم وال ــل ل
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال
ــــة  الــــســــعــــوديــــة ووكــــال
ـــة  ـــي ـــوطـــن الـــــفـــــضـــــاء ال
كازاخستان  بجمهورية 
استكشاف  في  للتعاون 
ـــفـــضـــاء  واســــتــــخــــدم ال
ـــأغـــراض  الــــخــــارجــــي ل

السلمية.

35/83ج35،س4،د5  71
1433/6/29ه

44

تعاون  برنامج  مــشــروع 
تنفيذي بين وزارة المياه 
المملكة  فــي  والكهرباء 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
والنقل  األراضــي  ووزارة 
في  البحرية  ــشــؤون  وال
في  الكورية  الجمهورية 

مجال مصادر المياه.

35/84ج35،س4،د5  1-
1433/6/29ه

45

تعاون  اتفاقية  مشروع 
المملكة  حــكــومــة  بــيــن 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
وحـــكـــومـــة مـــالـــطـــا فــي 
اإلرهــاب  مكافحة  مجال 
والـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة 
المشروع  غير  واالتجار 
في المخدرات والمؤثرات 

العقلية وتهريبها.

39/88ج39،س4،د5  11
1433/7/7ه

46

مــــشــــروع اتــــفــــاق بــيــن 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
الموريتانية  الجمهورية 
ــجــال  ــــي م لـــلـــتـــعـــاون ف

مكافحة الجريمة.

39/89ج39،س4،د5  41
1433/7/7ه
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46

عامة  اتفاقية  مــشــروع 
حكومة  بــيــن  لــلــتــعــاون 
ـــة  ـــي ـــعـــرب ـــة ال ـــك ـــل ـــم ـــم ال
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال

جمهورية جيبوتي.

41/93ج41،س4،د5  1-
1433/7/13ه

47

تعاون  اتفاقية  مــشــروع 
المملكة  حــكــومــة  ــيــن  ب
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــرب ـــع ال
وحــــكــــومــــة جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية في مجال 
السلمية  االســتــخــدامــات 

للطاقة النووية.

42/94ج42،س4،د5  1  14
1433/7/14ه

48

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
بـــيـــن مـــكـــتـــبـــة الــمــلــك 
ـــز الـــعـــامـــة  ـــعـــزي ـــدال عـــب
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ـــة وجـــامـــعـــة  ـــودي ـــســـع ال
ــكــيــن فـــي جــمــهــوريــة  ب
حــول  الشعبية  الــصــيــن 
في  للمكتبة  فرع  إنشاء 

الجامعة.

44/98ج44،س4،د5  1-
1433/7/20ه

49

إطارية  اتفاقية  مشروع 
المجاالت  فــي  للتعاون 
ـــــثـــــروة  الـــــزراعـــــيـــــة وال
الحيوانية والسمكية بين 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
جـــمـــهـــوريـــة أثـــيـــوبـــيـــا 
الفيدرالية الديمقراطية.

45/99ج45،س4،د5  51
1433/7/21ه

50

انضمام  على  الموافقة 
ــفــاق  ـــى االت الــمــمــلــكــة إل
ــــــخــــــاص بــــخــــدمــــات  ال
المعتمد  البريدية  الدفع 
فـــــي جـــنـــيـــف بـــتـــاريـــخ 

2008/8/12م.

45/101ج45،س4،د5  11
1433/7/21ه
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51

مـــشـــروع اتـــفـــاق تــعــاون 
المملكة  حــكــومــة  ــيــن  ب
العربية السعودية وحكومة 
جمهورية الصين الشعبية 

في مجال الرياضة.

48/106ج48،س4،د5  51
1433/8/4ه

52

الـــمـــوافـــقـــة على  طــلــب 
ــــون(  ــــان ــــق الــــنــــظــــام )ال
الموحد لمكافحة اإلغراق 
التعويضية  ــيــر  ــداب ــت وال
مجلس  لــدول  والوقائية 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ـــة )الــــمــــعــــدل(  ـــي ـــرب ـــع ال
ــة  ــذي ــي ــف ــن ــت والئـــحـــتـــه ال

)المعدلة(.

48/110ج48،س4،د5  101
1433/8/4ه

53

مشروع مذكرة تفاهم بين 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
العلمي  للتعاون  ماليزيا 

والتقني.

49/111ج49،س4،د5  1-
1433/8/5ه

54

الـــمـــوافـــقـــة على  طــلــب 
انضمام المملكة العربية 
ــة  ــي ــاق ــف الـــســـعـــوديـــة إلت
الموحدة  التأمين  بطاقة 
عن سير السيارات عبر 

البالد العربية.

57/133ج57،س4،د625
1433/11/21هـ

55

ــيــة نقل  ــاق ــف ات مـــشـــروع 
الـــــمـــــحـــــكـــــوم عـــلـــيـــهـــم 
للحرية  سالبة  بعقوبات 
العربية  الــمــمــلــكــة  بــيــن 
الـــســـعـــوديـــة والــمــمــلــكــة 

األردنية الهاشمية.

58/138ج58،س4،د315
1433/11/22هـ
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56

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
ــك  ــشــي ــت ـــة ال ـــهـــوري جـــم
االزدواج  لـــتـــجـــنـــب 
ـــع  ـــمـــن الــــضــــريــــبــــي ،ول
الــتــهــرب الــضــريــبــي في 
الـــضـــرائـــب على  شــــأن 

الدخل

60/142ج60،س4،د115
1433/11/29هـ

57

ــفــاقــيــة بين  ات مـــشـــروع 
العربية  المملكة  حكومة 
ـــســـعـــوديـــة وحــكــومــة  ال
الجمهورية التركية حول 
ــمــســاعــدة  الـــتـــعـــاون وال
المسائل  فــي  المتبادلة 

الجمركية

63/153ج63،س4،د315
1433/12/26هـ

58

مــشــروع مــذكــرة تــعــاون 
ـــك  ـــمـــل ال دارة  بـــــيـــــن 
المملكة  في  عبدالعزيز 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
ــكــيــة  ــمــل والـــجـــامـــعـــة ال

اإلسالمية في الهند

64/155ج64،س4،د15-
1433/12/27هـ

59

ــة على  ــمــصــادق طــلــب ال
تعديل مونتلاير )1997م( 
بــكــيــن)1999م(  وتعديل 
ــرتــوكــول  فــيــمــا يــخــص ب
بالمواد  الخاص  مونتلاير 
المستنفذه لطبقة األوزون

65/157ج65،س4،د15-
1434/1/4هـ

60

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
تجاه المشاورات الثنائية 
وزارة  بــيــن  الــســيــاســيــة 
المملكة  فــي  الخارجية 
العربية السعودية ووزارة 
الخارجية في الجمهورية 

الرومانية.

67/162ج67،س4،د15-
1434/1/11هـ
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61

المملكة  انضمام  طلب 
إلى  السعودية  العربية 
اإلسالمية  ــدول  ال معهد 
والمقاييس  للمواصفات 

)سميك(.

67/163ج67،س4،د515
1434/1/11هـ

62

تفاهم  مـــذكـــرة  مـــشـــروع 
تجاه المشاورات الثنائية 
وزارة  بــيــن  الــســيــاســيــة 
المملكة  فــي  الخارجية 
ـــة الـــســـعـــوديـــة  ـــي ـــعـــرب ال
االتحاد  خارجية  ووزارة 
الكونفدرالي السويسري.

68/164ج68،س4،د115
1434/1/12

63

ـــى  الــــــتــــــصــــــويــــــت عـــل
تــــوصــــيــــتــــي الـــلـــجـــنـــة 
ــومــات،  ــمــعــل ــيــة ال ــن ــق وت
بـــشـــأن بـــرتـــوكـــول عــام 
التــفــاقــيــة  )2005م( 
ـــــال غــيــر  ـــمـــع األعـــــم ق
ــمــشــروعــة الــمــوجــهــة  ال
ضـــد ســـالمـــة الــمــالحــة 
الــبــحــريــة، وبــروتــوكــول 
)2005م(  عــــــــــام 
المتعلق ببروتوكول قمع 
األعمال غير المشروعة 
الــمــوجــهــة ضــد سالمة 
المنصات الثابتة القائمة 

في الجرف القاري.

71/168ج71س4،د15-
1434/1/25هـ

64

مـــشـــروع قـــانـــون نــظــام 
الــرفــق بــالــحــيــوان لــدول 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس 

الخليج العربية.

71/172ج72س4،د615
1434/1/25هـ
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65

مـــشـــروع قـــانـــون نــظــام 
الطبية  الــمــهــن  مــزاولــة 
مجلس  ــدول  ل البيطرية 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ــات  ــوب ــق ــع الــعــربــيــة، وال
المقترحة فيما يخصه.

71/173ج72س4،د615
1434/1/25هـ

66

مـــــــشـــــــروع اتــــفــــاقــــيــــة 
بــيــن الــمــلــلــكــة الــعــربــيــة 
وجمهورية  الــســعــوديــة 
جامبيا في مجال خدمات 

النقل الجوي

76/188ج76س4د215
1434/2/11هـ

-19580المجموع
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)رابعًا( موضوعات أخرى ناقشها المجلس :

عــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

توصيات 
اللجنة

الــــجــــلــــســــات الـــتـــي 
نوقش فيها

ـــــشـــــأن  مــــــــاتــــــــم ب
الموضوع 

1

طــلــب عــــدد مـــن أعــضــاء 
الــمــجــلــس بــمــوجــب الــمــادة 
عمل  ـــواعـــد  ق مـــن   )21(
ــلــجــان إعـــادة  الــمــجــلــس وال
ــد  ــن ــب دراســــــــة مـــنـــاقـــشـــة ال
)ثــامــًنــا( مــن مــشــروع قــرار 
ــــــشــــــورى ذي  ال ـــس  مـــجـــل
والــتــاريــخ   62/77 الــرقــم 
1ه  4 3 2 /1 2 /2 5
السنوية  الــتــقــاريــر  بــشــأن 
لــــــوزارة الــبــتــرول والـــثـــروة 
المالية  لــأعــوام  المعدنية 

1428/1427ه
1429/1428ه
1431/1430ه.

ج1،س4،د1315

السابق  القرار  بقي 
ذي الرقم
62/77

والـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ 
1432/12/25ه 

على ما هو عليه

2

ـــل الــــمــــادة  ـــعـــدي مـــقـــتـــرح ت
ــظــام خــدمــة  ــرابــعــة مـــن ن ال
بالمرسوم  الــصــادر  ـــراد  األف
م/9  ـــم  ـــرق ال ذي  الــمــلــكــي 
والتاريخ 1397/3/24ه، 
تعيين  ــشــروط  ب والــخــاصــة 
المادة )23(  الفرد بموجب 
من نظام مجلس الشورى.

ج11،74س3،د2015
ج20،س4،د5

على  الموافقة  عــدم 
دراسة المقترح

1433/5/16ه
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3

السنوي  التقرير  ضم  طلب 
ــامــة لــلــطــيــران  ــع لــلــهــيــئــة ال
ـــي لـــلـــعـــام الــمــالــي  ـــدن ـــم ال
الــذي  1431/1430ه، 
تمت مناقشته بالمجلس إلى 
للعام  العامة  الهيئة  تقرير 
1432/1431ه  المالي 
للفقرة )ب( من )أواًل(  وفًقا 
من المادة الثانية والعشرين 
المجلس  عمل  قــواعــد  مــن 

واللجان.

ج26،س4،د5--
أعـــــــــــــــد خــــــطــــــاب 
ضم  على  بالموافقة 

التقريرين

4

مــواد  بعض  تعديل  مقترح 
نـــظـــام الــخــدمــة الــمــدنــيــة، 
نظام  مـــواد  بعض  وتــعــديــل 
مــجــلــس الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
بــمــوجــب الـــمـــادة »الــثــالــثــة 
ــظــام  والـــعـــشـــريـــن« مــــن ن

مجلس الشورى.

المجلس ج46،س4،د1015 يــوافــق  لــم 
على المقترح

4334المجموع
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المجلس  من  الصادرة  القرارات  لعدد  توضيحي  رسم 
الخامسة الدورة  من  لرابعة  ا السنة  خالل 

قرارات الأنظمة

واللوائج

قرارات التقارير 

ال�سنوية

قرارات التقارير

ومذكرات التفاهم

قرارات ت�سكيل

جلان خا�سة
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على  قدمت  لتي  ا المداخالت  لعدد  توضيحي  رسم 
الخامسة الدورة  من  لرابعة  ا السنة  خالل  الموضوعات 

الأنظمة

واللوائج

التقارير

 ال�سنوية

التقارير

ومذكرات التفاهم

املداخالت على

املوا�سيع الأخرى وملادة

)23(

719

1130
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الموضوعات التي ال تزال تحت الدراسة في المجلس:
من  الرابعة  السنة  خالل  المجلس  ناقشها  التي  الموضوعات  )أواًل( 
الدورة الخامسة وقرر إحالتها إلى اللجان، أو إعادة دراستها من ِقبل 

اللجان:

ــــــــــــــــــدد الموضوع م ع
المداخالت

ـــســـات الــتــي  ـــجـــل ال
ما تم بشأنهنوقش فيها

1

أعمال  ممارسة  نظام  مشروع 
والضوابط     العقارية  المكاتب 
المساهمات  بــطــرح  المتعلقة 

العقارية.

ج44، س2،د84
ــشــؤون  ـــى لــجــنــة ال *أعـــيـــد إل

اإلقتصادية والطاقة
بتاريخ 10/7/ 1427ه  

2
مشروع الئحة حفر األبار في 
والهجر  والقرى  البادية  مــوارد 

على نفقة المتبرعين.
ج44، س2،د74

ــان  *أعـــيـــد إلـــى لــجــنــة اإلســك
والمياه والخدمات العامة

بتاريخ 1427/10/7ه    

3
التبرعات  جمع  الئحة  مشروع 
وصرفها للوجوه الخيرية داخل 

المملكة.
39 ،14،13،11 ج

س2، د5

ــشــؤون  ـــى لــجــنــة ال *أعـــيـــد إل
والشباب  واألســرة  االجتماعية 

بتاريخ 1431/4/26ه

4
ظاهرة غياب أو هروب بعض 
إيجارات  المستأجرين وبذمتهم 

متبقية.
22

ج73، س2،د5
 3 2 ، 7 1 ج

س3،د5

اإلدارة  ــة  ــجــن ل إلـــــى  *أعــــيــــد 
ــة بــتــاريــخ  ــشــري ــب ــــوارد ال ــــم وال

1432/6/19ه

5

ــواعــد إعـــداد  مــقــتــرح تــعــديــل ق
الــتــقــاريــر الــســنــويــة لـــلـــوزارات 
الصادرة  العامة  والمؤسسات 
ــاألمــر الــســامــي الــكــريــم رقــم  ب
وتــــاريــــخ   7/ب/26345 
ومقترح  1422/12/19ه، 
تـــعـــديـــل بـــعـــض أحــــكــــام هـــذه 
الـــقـــواعـــد، بــمــوجــب الـــمـــادة 
مــجــلــس  نــــظــــام  مــــن   )23(
الـــشـــورى، والــمــقــدمــة مــن كل 
مــن )د.مــحــمــد آل نــاجــي- أ. 
عبداهلل  د.  الدهيشي-  محمد 
الحمد-  فهاد  د.  العبدالقادر- 

د. عبداهلل الحربي(.

ج6،7،س4،د155

إلــــى لجنة  الـــمـــوضـــوع  أحــيــل 
اإلدارة والموارد البشرية
بتاريخ 1433/3/27ه
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العامة 6 الهيئة  تنظيم  مشروع 
ج30،31س4،د425لأوقاف.

إلــــى لجنة  الـــمـــوضـــوع  ُأعـــيـــد 
والقضائية  اإلسالمية  الشؤون 

بتاريخ
1433/6/17ه

7
العمالة  تغيب  بالغات  ضوابط 
الــعــمــل وطلبات  الـــوافـــدة عــن 

إلغاء تلك البالغات.
ج42،س4،د85

أعيد التقرير إلى لجنة الشؤون 
األمنية إلعادة دراسته بتاريخ

1433/7/14ه

8

مـــقـــتـــرح تـــعـــديـــل الـــمـــادتـــيـــن 
»الــــخــــامــــســــة والـــســـبـــعـــيـــن« 
من  والسبعين«  و«الــســادســة 
نظام المرور الصادر بالمرسوم 
)م/85(  الــرقــم  ذي  الــمــلــكــي 
1428/10/26ه،  والتاريخ 
ــة  ــث ــال ــث ــــمــــادة »ال بـــمـــوجـــب ال
مجلس  نظام  من  والعشرين« 
الشورى، والمقدم من الدكتور/ 
عبدالجليل بن علي آل سيف.

ج43،س4،د115
ــشــؤون  ـــى الــلــجــنــة ال ــل إل أحــي

األمنية لدراسته بتاريخ
1433/7/15ه

أحيل الى لجنة خاصةج53،س4،د75مشروع نظام جباية الزكاة.9

10
التبرعات  جمع  الئحة  مشروع 
وصرفها للوجوه الخيرية داخل 

المملكة العربية السعودية
لــدراســة ج54،س4،د85 تــكــويــن لجنة خــاصــة 

مشروع الالئحة

11

صندوق  نظام  مشروع  مقترح 
المقدم  الــوطــنــي،  االحــتــيــاطــي 
ــة  ــث ــال ــث ــــمــــادة »ال بـــمـــوجـــب ال
مجلس  نظام  من  والعشرين« 
الشورى من كٍل من: الدكتور/ 
عـــــبـــــداهلل بـــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
ماجد  والدكتور/  العبدالقادر، 
بن عبداهلل المنيف، واألستاذ/ 
ـــــن عـــبـــدالـــســـتـــار  ــــوســــف ب ي
الميمني، واألستاذ/ عبداهلل بن 

سعيد أبو ملحة.

احالة الموضوع للجنة الشئون ج67،س4،د5
المالية
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12

مــقــتــرح األســـتـــاذ/ عــلــي ابــن 
مشروع  تجاه  الــــوزره،  ناصر 
نظام مكافحة البطالة، والمقدم 
ــة  ــث ــال ــث ــــمــــادة »ال بـــمـــوجـــب ال
مجلس  نظام  من  والعشرين« 

الشورى.

ج67،س4،د115
لــدراســة  تــكــويــن لجنة خــاصــة 
الموضوع ذي الرقم 67/64/د
والتاريخ 1434/1/11هـ.

13
التجارة  لوزارة  السنوي  التقرير 
ــي  ــال ــم والـــصـــنـــاعـــة لـــلـــعـــام ال

1431/1430ه.
ج1،س4،د5-

لــدراســة  تــكــويــن لجنة خــاصــة 
بالقرار  اإلضافيتين  التوصيتين 

رقم 21/42/د
في 1433/5/17ه

مــشــروع نــظــام مــزاولــة المهن 14
ج39،س4،د145الهندسية.

ــل إلـــى لــجــنــة خــاصــة تم  احــي
تشكيلها

بالقرار ذي الرقم39/90/د
والتاريخ1433/7/7ه

مــشــروع نــظــام مــزاولــة المهن 15
ج39،س4،د5-الهندسية.

صدر قرار تصحيحي برقم
45/102/د وتاريخ
1433/7/21هـ

ج53،س4،د75مشروع نظام جباية الزكاة16
ــه خــاصــة  ــجــن احـــالـــتـــه الــــى ل
رقم 53/117/د  داخلي  بقرار 

وتاريخ 1433/11/1هـ

17
التبرعات  جمع  الئحة  مشروع 
وصرفها للوجوه الخيرية داخل 

المملكة العربية السعودية
ج54،س4،د85

لــدراســة  تــكــويــن لجنة خــاصــة 
داخلي  بقرار  الالئحة  مشروع 
وتـــاريـــخ  54/119/د  ــــم  رق

1433/11/8هـ

16810المجموع

*)موضوعات نوقشت في جلسات ماضية، ولم تعرض على المجلس خالل أعمال السنة الرابعة.
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ثانًيا: الموضوعات التي تنتظر وجهات نظر اللجان فيها:

عــــــــــــــــــــــــــدد الموضوعم
المداخالت

الجلسات التي
ما تم بشأنهنوقش فيها

1

مقترح بتعديل نظام الكهرباء 
الملكي  بــالــمــرســوم  ــصــادر  ال
والــتــاريــخ  م/56  الــرقــم  ذي 

1426/10/20ه.

ج14،س2،د135

ــــظــــار وجــــهــــة نــظــر  ــــت ان
ـــان والــمــيــاه  لــجــنــة اإلســـك
والخدمات العامة من تاريخ 

1431/4/26ه

2
التقرير السنوي للهيئة العامة 
للطيران المدني للعام المالي 

1431/1430ه.
ج11،50س4،د235

لجنة  نظر  وجهة  انتظار 
وتقنية  واالتــصــاالت  النقل 

المعلومات من تاريخ
1433/4/12ه

3

للرئاسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
العلمية  لــلــبــحــوث  الــعــامــة 
واإلفـــــتـــــاء لـــلـــعـــام الــمــالــي 

1432/1431ه.

ج19،س4،د135

لجنة  نظر  وجهة  انتظار 
ــــــشــــــؤون اإلســــالمــــيــــة  ال
ــخ  ــاري ـــن ت ــة م ــي ــضــائ ــق وال

1433/5/10ه

4
لمؤسسة  الــســنــوي  التقرير 
البريد السعودي للعام المالي 

1432/1431ه.
ج28،58س4،د85

انتظار وجهة نظر لجنة 
وتقنية  واالتــصــاالت  النقل 

المعلومات من تاريخ
1433/6/10ه

اعيد الى اللجنة بناء على 
المادة )25(

1433/11/22هـ

5

للهيئة  السنويين  التقريرين 
للعامين  لالستثمار  العامة 

الماليين 1431/1430ه
1432/1431ه.

ج34،55س4،د65

انــتــظــاروجــهــة نــظــر لجنة 
الـــــشـــــؤون اإلقـــتـــصـــاديـــة 

والطاقة من تاريخ
1433/11/14ه

6
لصندوق  الــســنــوي  التقرير 
التنمية الزراعية للعام المالي 

1432/1431ه.
ج39،س4،د95

انــتــظــاروجــهــة نــظــر لجنة 
الشؤون المالية من تاريخ 

1433/7/7ه

7

)قــدرة  طلب تفسير مصطلح 
العائل( الوارد في الفقرة )10( 
من المادة )األولى( من نظام 

الضمان االجتماعي.

ج49،س4،د65

لجنة  نظر  وجهة  انتظار 
ــة  ــمــاعــي الـــــشـــــؤون االجــت
واألسرة والشباب من تاريخ 

1433/8/5ه

8
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لـــــوزارة 
الشؤون البلدية والقروية للعام 

المالي1432/1431هـ.
انتظار وجهة نظر اللجنةج51،س4،د75

1433/10/23هـ
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9

ــســنــوي  ـــشـــأن الـــتـــقـــريـــر ال ب
ـــمـــوارد  لــصــنــدوق تــنــمــيــة ال
ــمــالــي  الـــبـــشـــريـــة لـــلـــعـــام ال

1431/1430هـ.

ج55،س4،د65
انتظار وجهة نظر

اللجنة
1433/11/14هـ

10

ـــر لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ـــقـــري ت
بشأن  والطاقة  االقتصادية 
ـــــشـــــروع نــــظــــام اآلثـــــــار  م

والمتاحف

ج58،60س4،د165

مستمر للمناقشة
1433/11/22هـ

انتظار وجهة نظر اللجنة 
1433/11/29هـ

11

المالية  الشئون  لجنة  تقرير 
ــوي  ــســن ـــال الـــتـــقـــريـــر ال حـــي
الصناعية  التنمية  لصندوق 
ـــســـعـــودي لــلــعــام الــمــالــي  ال

1433/1432هـ

بناء ج61،س4،د45 اللجنة  الــى  اعــيــدت 
على المادة )25(

12
التقرير السنوي لوزارة البترول 
والثروة المعدنية للعام المالي 

1432/1431هـ
انتظار وجهة نظر اللجنةج64،س4،د105

13

)36( الــمــواد  تعديل  مقترح 
نظام  مـــن  و)41(و)73( 
بالمرسوم  الــصــادر  ــمــرور  ال
)م/85( الــرقــم  ذي  الملكي 
والتاريخ 1428/10/26هــــ 
والمقدم بموجب المادة »23« 

من نظام مجلس الشورى

تــاجــيــل عـــرض الــمــوضــوع ج64،س4،د15
للمناقشة

14
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
للعام  والتخطيط  االقــتــصــاد 
المالي 1433/1432ه.

انتظار وجهة نظر اللجنةج66،س4،د65

15
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
الــثــقــافــة واإلعـــــــالم لــلــعــام 
المالي 1432/1431ه.

ج67،س4،د35
إعادة التقرير إلى اللجنة 
إلى  جــديــد  تقرير  لتقديم 

المجلس

16

بين  النظر  وجــهــات  تباين 
ومجلس  الـــشـــورى  مجلس 
بعض  تعديل  حيال  الــوزراء 
لجرائم  الجزائي  النظام  مواد 
ــمــادة  ــال الـــتـــزويـــر، عـــمـــاًل ب
مجلس  نــظــام  مـــن   )17(

الشورى.

انتظار وجهة نظر اللجنةج68،س4،د85
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17

الــتــوصــيــتــيــن اإلضــافــيــتــيــن 
الشؤون  لجنة  تقرير  على 
االقــتــصــاديــة والــطــاقــة تجاه 
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
للعام  والــصــنــاعــة  ــجــارة  ــت ال
المالي 1431/1430هـ.

انتظار وجهة نظر اللجنةج68،س4،د105

18
تقرير اللجنة بشأن مشروع 
نــــظــــام مـــمـــارســـة أعـــمـــال 

المكاتب العقارية.
انتظار وجهة نظر اللجنةج31،72،س4،د285

19

تقرير اللجنة، بشأن ضوابط 
البت في قضايا غياب بعض 
هروبهم  أو  الــمــســتــأجــريــن 
وفي ذممهم إيجارات متبقية 
مع ترك العين مقفلة)ظاهرة 
غياب المستأجرين وبذمتهم 

إيجارات متبقية(.

انتظار وجهة نظر اللجنةج72،س4،د105

20

ـــان  ـــوي ـــســـن ــــران ال ــــري ــــق ــــت ال
للسياحة  ــامــة  ــع ال لــلــهــيــئــة 
الماليين  للعامين  واآلثــــار 

1432/1431ه
1433/1432ه.

انتظار وجهة نظر اللجنةج72،س4،د65

21

للمؤسسة  السنوي  التقرير 
ــغــالل  الـــعـــامـــة لـــصـــوامـــع ال
ومـــطـــاحـــن الـــدقـــيـــق لــلــعــام 
المالي 1432/1431ه.

انتظار وجهة نظر اللجنةج72،س4،د55

22

لهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
ــتــاج  واالن الــكــهــربــاء  تنظيم 
ــي  ــمــال الـــــمـــــزدوج لـــلـــعـــام ال

1432/1431هـ

انتظار وجهة نظر اللجنةج74،س4،د55
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23

إحسان  المهندس/  مقترح 
عـــبـــدالـــجـــواد تـــجـــاه تــعــديــل 
والخمسين(  )الثالثة  المادة 
والمزايا  الحقوق  الئحة  من 
ــة؛ ضــمــن الــالئــحــة  ــي ــال ــم ال
الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام الــخــدمــة 
المدنية في المملكة العربية 
باألمر  والمقرة  السعودية، 
وتاريخ  أ/28  رقــم  الملكي 
والمقدم  1432/3/20هـــــ، 
من   )23( الــمــادة  بموجب 

نظام مجلس الشورى.

انتظار وجهة نظر اللجنةج75،س4،د25

24

للبنك  الـــســـنـــوي  الــتــقــريــر 
ــف  ــي ــســل ــت ــل ـــــودي ل ـــــســـــع ال
ــمــالــي  واالدخــــــــار لــلــعــام ال

1433/1432ه.

انتظار وجهة نظر اللجنةج75،س4،د75

25

ــة ، بــشــأن  ــجــن ــل تـــقـــريـــر ال
لهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
للعام  والــتــحــقــيــق  الــرقــابــة 
المالي 1433/1432هـ.

انتظار وجهة نظر اللجنةج76،س4،د75

26

تقرير  مــنــاقــشــة  اســتــكــمــال 
ــة ، بـــشـــأن مــقــتــرح  ــجــن ــل ال
مشروع نظام توثيق ومعادلة 
والمقدم  العليا،  الــشــهــادات 
من   »23« المادة  بموجب 

نظام مجلس الشورى.

انتظار وجهة نظر اللجنةج76،س4،د55

27

ــة ، بــشــأن  ــجــن ــل تـــقـــريـــر ال
للمؤسسة  السنوي  التقرير 
الملك  لمستشفى  الــعــامــة 
ومركز  التخصصي  فيصل 
ــي  ــال ــم ــــحــــاث لـــلـــعـــام ال األب

1432/1431هـ.

انتظار وجهة نظر اللجنةج76،س4،د55

28

ــة ، بــشــأن  ــجــن ــل تـــقـــريـــر ال
ــر الــســنــوي لـــــوزارة  ــقــري ــت ال
للعام  والــصــنــاعــة  ــجــارة  ــت ال
المالي 1432/1431هـ.

انتظار وجهة نظر اللجنةج76،س4،د55

المجموع

* )موضوعات نوقشت في جلسات ماضية، ولم تعرض على المجلس خالل أعمال السنة الرابعة(.
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التوصيات االضافية: 

عــــــــــــــــــدد الموضوع م
رقم الجلسة وتاريخهاالتوصيات

التوصيات 
االضافية

ــــق  ــــمــــواف ال
ــــــــــى  عــــــــــل

مناقشتها

التوصيات
االضافية

 الــمــوافــق 
عليها

1

للهيئة  السنويان  التقريران 
ـــة لــلــمــواصــفــات  ـــودي ـــســـع ال
للعامين  والجودة  والمقاييس 
الماليين 1429/1428ه

1431/1430ه

)ج6(2
1433/3/21ه

1-

2
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ـــي  ـــال ـــم الــــــعــــــدل لــــلــــعــــام ال

1431/1430ه.
)ج8(5

1433/3/2843ه

3
للهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
العامة للسياحة واآلثار للعام 

المالي 1431/1430ه.
)ج10(6

--   1433/4/11ه

4
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ـــلـــعـــام الـــمـــالـــي  الـــــزراعـــــة ل

1429/1428ه.
)ج12(1

1433/4/18ه
--

5

لديـوان  السنويان  التقريران 
للعـامين  الــعـــــامــة  الــمـــــراقــبــة 
1428/1427ه  المـاليين 
 . 1ه 4 2 9 /1 4 2 8 -
ــوان  ــدي ــتــقــريــر الــســنــوي ل وال
نتائج  عــن  العامة  المراقبة 
المالية  الــمــراجــعــة  عمليات 
المالي  للعام  األداء  ورقــابــة 

1429/1428ه.

)ج13(5
-1433/4/191ه

6

ــواعــد الــخــاصــة  ــق مـــشـــروع ال
ـــمـــواد  ــــة ال بــتــمــويــل ورعــــاي
في  واإلذاعـــيـــة  التلفزيونية 

وزارة الثقافة واإلعالم.

)ج13(1
-1433/4/191ه
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7
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ـــي  ـــال ـــم الــــعــــمــــل لــــلــــعــــام ال

1431/1430ه.
)ج15(6

1433/4/2641ه

8

الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــبــنــك 
الــــــســــــعــــــودي لــلــتــســلــيــف 
ــي  ــال ــم واالدخـــــــــار لـــلـــعـــام ال

1431/1430ه.

)ج17(2
-1433/5/31ه

مـــشـــروع نـــظـــام الــمــجــالــس 9
)ج22(1البلدية.

--1433/5/23ه

10

ـــران الــســـــنــويــان  ـــريــــ ـــتـــقــــ ال
لـــــــــوزارة الـــشـــــــؤون الــبــلــديــة 
الماليــين  للعامين  والقــروية 

1429/1428ه
 1431/1430ه.

)ج25(5
--1433/6/2ه

11
للهيئة  السنويان  التقريران 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــخــصــصــات 
الماليين  للعامين  الصحية 

)ج26(1
--1433/6/8ه

12

الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــهــيــئــة 
االتــــــــــصــــــــــاالت وتـــقـــنـــيـــة 
الــمــعــلــومــات لــلــعــام الــمــالــي 

1432/1431ه.

)ج41(1
-1433/7/131ه

13

لصندوق  الــســنــوي  التقرير 
الــــتــــنــــمــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــمــالــي  ـــســـعـــودي لــلــعــام ال ال

1432/1431ه.

)ج44(1
1433/7/2011ه

14

لديوان  السنويان  التقريران 
للعامين  ــعــامــة  ال ــمــراقــبــة  ال
الماليين 1431/1430ه

1432/1431ه.

)ج47(1
--1433/7/28ه

15
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ــمــالــي  الـــخـــارجـــيـــة لــلــعــام ال

1432/1431ه.
)ج47(1

-1433/7/281ه

16
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ــــعــــام الـــمـــالـــي  ــــل ــــقــــل ل ــــن ال

1432/1431ه.
)ج48(5

1433/8/411ه
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17

لـــوزارة  السنويان  الــتــقــريــران 
الـــحـــج لــلــعــامــيــن الــمــالــيــيــن 

1430/1429ه
1432/1431ه.

)ج54(3
--1433/11/8هـ

18

ــر الــمــتــابــعــة الــســنــوي  ــقــري ت
ــخــطــة الــتــنــمــيــة  الــــخــــاص ب
لمعهد  الــتــاســعــة  الخمسية 
األولى  للسنة  العامة  اإلدارة 

1432/1431ه.

)ج55(1
--1433/11/14هـ

19

لـــوزارة  السنويان  الــتــقــريــران 
الشؤون االجتماعية للعامين 
الماليين 1432/1431ه

1433/1432ه

)ج55(1
--1433/11/14هـ

20
لصندوق  الــســنــوي  التقرير 
التنمية الزراعية للعام المالي 

1432/1431ه.
)ج55(3

--1433/11/14هـ

21

للرئاسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
العامة لهيئة األمر بالمعروف 
للعام  الــمــنــكــر  والــنــهــي عــن 

المالي 1432/1431هـ

)ج56(1
1433/11/1511هـ

22
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ـــي  ـــال ـــم الــــعــــمــــل لــــلــــعــــام ال

1432/1431هـ
)ج56(3

1433/11/1511هـ

23
للمؤسسة  السنوي  التقرير 
العامة للخطوط الحديدية للعام 

المالي 1432/1431هـ
)ج57(1

-1433/11/211هـ

24

»الثالث«  السنوي  التقرير 
للمساحة  ــة  ــام ــع ال لــلــهــيــئــة 
1431/1/1هــــــ  مــن  للفترة 

الى 1432/1/25هـ

)ج58(1
-1433/11/221هـ

25
لمؤسسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
ـــبـــريـــد الـــســـعـــودي لــلــعــام  ال

المالي1432/1431هـ
)ج58(3

--1433/11/22هـ

26

للرئاسة  الــســنــوي  الــتــقــريــر 
الــعــامــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة 
ـــــاء لـــلـــعـــام الـــمـــالـــي  ـــــت واالف

1432/1431هـ

3)60(
-1433/11/291هـ
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27
للهيئة  الـــســـنـــوي  ــر  ــري ــق ــت ال
للعام  وينبع  للجبيل  الملكية 

المالي 1432/1431هـ
)ج61(2

-1433/12/191هـ

28
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ـــي  ـــال ـــم الــــــعــــــدل لــــلــــعــــام ال

1432/1431هـ
)ج61(1

-1433/12/191هـ

29

لهيئة  الــســنــويــة  ــر  ــاري ــق ــت ال
ومناطق  الصناعية  الــمــدن 
ــــــدن( لـــالعـــوام  ــتــقــنــيــة )م ال
المالية 1428/1427هـ 

1429/1428ه 
1430/1429هـــــــــــــــــــــــــــ   

1432/1431هـ

)ج62(5
-1433/12/201هـ

30
التقرير السنوي لوزلرة المياه 
ــام الــمــالــي  ــع ــل والـــكـــهـــربـــاء ل

1432/1431هـ
)ج63(2

--1433/12/26هـ

الرعاية 31 ُدور  الئحة  مشروع 
)ج65(1االجتماعية

1434/1/411هـ

32

ــوزارة  ل السنويين  التقريرين 
الماليين  للعامين  الــزراعــة 

1431/1430هـ 
 1432/1431هـ

)ج67(2
--1434/1/11هـ

33
الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــهــيــئــة 
المالي  للعام  المالية  السوق 

1433/1432هـ.
)ج70(1

-1434/1/191هـ

34

ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ــــــــــشــــــــــؤون الـــــبـــــلـــــديـــــة  ال
ــي  ــمــال والــــقــــرويــــة لـــلـــعـــام ال

1432/1431هـ.

)ج70(3
--1434/1/19هـ

35

ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
ـــام الـــمـــالـــي  ـــع ـــل ـــصـــحـــة ل ال
والتقرير  1432/1431ه. 
الملك  لمستشفى  الــســنــوي 
للعيون  الــتــخــصــصــي  ــد  خــال

للعام 2010م.

5)73(
1434/2/321هـ

36
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لـــديـــوان 
المالي  للعام  العامة  المراقبة 

1433/1432هـ
2)73(

1434/2/311هـ
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37
ـــــوزارة  الــتــقــريــر الـــســـنـــوي ل
المالي  للعام  التربية والتعليم 

1432/1431هـ
1)73(

--1434/2/3هـ

التقرير السنوي لديوان المظالم 38
)74(4للعام المالي 1432/1431هـ

-1434/2/43هـ

39

للهيئة  السنويين  التقريرين 
العامة للطيران المدني للعامين 
1431/1430هــــــ  الماليين 

-1432/1431هـ.

2)74(
1434/2/411هـ

التقرير السنوي لوزارة الخارجية 40
)75(1للعام المالي 1433/1432هـ

--1434/2/10هـ

963312المجموع
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)ب( ضيوف الجلسات:
* ما بين األقواس يمثل رقم الجلسة خالل فترة التقرير.

محكمة 	  رئيس  معالي 

التركية،  الــحــســابــات 

ـــات  ـــالق ـــع ومـــــديـــــر ال

ــــعــــامــــة بــمــحــكــمــة  ال

التركية. الــحــســابــات 

)ج3(

ــزة 	  ضـــيـــوف مـــن جــائ

نوبل.)ج3(.

وفـــــد مــــن الـــســـفـــارة 	 

النرويجية.)ج3(

السيدة )إيلن ينكماد( 	 

ــــة صــحــيــفــة  مــــراســــل

قولنان(  )ورســتــريــت 

اإلمريكية.)ج9(

المشاركين في برنامج 	 

مــــــهــــــارات الـــكـــتـــابـــة 

ــمــراجــعــة  وأعــــمــــال ال

من  اللغوي  والتدقيق 

مــجــالــس الـــشـــورى، 

والـــوطـــنـــي، واألمـــــة، 

لدول مجلس  والنواب 

الخليجي. ــعــاون  ــت ال

)10(

ــــــد مـــــن زوجــــــات 	  وف

العمـل 	  وزيـــــر  معـالي 
بن  عـــادل  المهندس/ 
مــحــمــد فــقــيــه والـــوفـــد 

المرافق له.)ج38(
الصحة 	  وزيـــر  معالي 

ــــور/ عـــبـــداهلل  ــــت ــــدك ال
الربيعة والوفد المرافق 

له.)ج52(
السمواألمير/	  صاحب 

بن  عبداهلل  بن  فيصل 
محمد آل سعود وزير 
والوفد  والتعليم  التربية 

المرافق له .)ج69(

هيئة 	  مندوبي  من  عــدد 
التحقيق واالدعاء العام.

)ج2(
عدد من موظفي مصرف 	 

الراجحي، وشركة نادك.
)2(

عـــــــدد مــــــن مـــنـــدوبـــي 	 
مــصــلــحــة االحـــصـــاءات 
العامة والمعلومات.)2(

ــــوان 	  ــي رئـــيـــس دي ــال ــع م
المراقبة العامة األستاذ/ 
فقيه. جعفر  بن  أسامة 

)ج3(
ـــاط مــن 	  عـــــدد مــــن ضـــب

األمن العام.)ج3(
مــــــنــــــســــــوبــــــو هـــيـــئـــة 	 

ــة  ــي ــن ــق االتــــــصــــــاالت وت
المعلومات.)ج4(

عدد من منسوبي هيئة 	 
ـــــصـــــرف فــي  ـــــــري وال ال

اإلحساء.)ج6((
مندوب هيئة االتصاالت 	 

وتـــقـــنـــيـــة الــمــعــلــومــات 
الدكتور/ ضيف اهلل بن 

أحمد الزهراني.)ج15(
ــد مــن مكتب رحــالت 	  وف

)هيا( السياحي.)ج15(
ــد مــن مكتب رحــالت 	  وف

)هيا(.)ج18(
منسوبي وزارة 	  عدد من 

عـــدد مــن طــالــبــات كلية 	 
الطب البشري من جامعة 

الملك سعود.)ج4(
عــدد مــن طــالب مدرسة 	 

شـــعـــبـــة بـــــن الـــحـــجـــاج 
ــة والــمــرافــقــيــن  ــي ــدائ ــت االب

لهم.)ج4(
عــــــدد مــــن طــــــالب مــن 	 

مدارس المناهج األهلية.
)ج5(

عــدد من طــالب مــدارس 	 
األهلية. الــريــاض  علوم 

)ج6(
عــدد من طــالب مــدارس 	 

ــــة  ــــي الــــــشــــــافــــــي األهــــل
بالطائف.)ج6(

ــات من 	  ــب عــــدد مـــن طــال
جامعة شقراء.)ج8(

عــدد من طــالب مــدارس 	 
األهـــلـــيـــة. الـــقـــلـــم  دار 

)ج19(
عــدد مــن طــالب مدرسة 	 

أبي بكر العربي.)ج15(
عدد من طالب متوسطة 	 

وثـــــانـــــويـــــة )نــــعــــجــــان( 
بمحافظة الخرج.)ج18(

طالبات جامعة 	  عدد من 
ـــود الــســنــة  الـــمـــلـــك ســـع
ــمــســار  ــل الـــتـــحـــضـــريـــة ل
ــســانــي واالنــتــقــالــي. اإلن

ـــون مـــن جــهــات وزراء الجهات الحكوميةوزراء ووفود أجنبية مـــســـؤول
وفود طالبيةحكومية
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ســـفـــراء عـــــدًدا من 

الدول.)ج21(

مستشاري 	  من  وفــد 

الكونجرس  أعضاء 

األمريكي.)ج26(

مـــــعـــــالـــــي رئــــيــــس 	 

الــمــجــلــس الــوطــنــي 

ــــــي  ــــــجــــــان ــــــي األذرب

ــا  ــاي ــت األســــــتــــــاذ/ ك

ــــوف. والــــوفــــد  ســــت

المرافق له، يرفقهم 

خادم  سفير  سعادة 

الشريفين  الحرمين 

ــــــي أذربـــــيـــــجـــــان  ف

ــــــــاذ/ فــهــد  األســــــــت

الدوسري.)ج29(

ـــار 	  ـــب وفــــــــد مــــــن ك

التنفيذين  الباحثين 

الــشــرق  معهد  ــي  ف

األمريكي. األوســط 

)ج51(

السيد /باترك دوريل 	 

السفارة  مستشار   ،

الفرنسية.)ج57(

عـــدد مــن الـــزائـــرات 	 

ــعــض الــــدول  مـــن ب

واألمريكية  األوربية 

واآلسيوية .)ج63(

النقل.)ج19(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

لرعاية  العامة  الرئاسة 
الشباب.)ج20(

ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 

للموانئ.)ج21(
ــة 	  ــي ــجــمــع ــــــد مـــــن ال وف

السعودية ألولياء أمور 
ذوي اإلعاقة.)ج26(

الــمــلــك 	  دارة  مــنــســوبــو 
عبدالعزيز)ج26( 

المظالم 	  ديوان  منسوبو 
فرع جدة.)ج27(

األستاذ/ علي بن سعد 	 
بصحيفة  كاتب  الــزامــل 

عكاظ.)27(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
للتنمية.)28( 

عدد من منسوبي وزارة 	 
والتخطيط. االقــتــصــاد 

 )28(
عدد من منسوبي وزارة 	 

الخارجية.)28(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

ــــد  ــــري ــــب مـــــؤســـــســـــة ال
السعودي.)28(

عدد من منسوبي وزارة 	 
الحج.)ج29(

ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن
جــامــعــة األمـــيـــر نــايــف 
األمنية. للعلوم  العربية 

)ج29( 
عــــدد مـــن ضـــبـــاط من 	 

االســتــخــبــارات الــعــامــة.

)ج19(
عدد من طالب مدرسة 	 

المهدي  عــبــدالــرحــمــن 
بالرياض.)ج20(

طالبات من 	  مــن  عــدد 
سعود،  الملك  جامعة 
األعــمــال. إدارة  كلية 

)ج20(
عدد من طالب مدارس 	 

ثانوية العليا بالرياض.
)ج21(

عدد من طالب مدرسة 	 
المتوسطة. الــمــروزي 

)ج22(
المنح 	  عدد من طالب 

ــــة لــمــرحــلــة  ــــدراســــي ال
والدكتوراه  الماجستير 
محمد  اإلمــام  بجامعة 
اإلسالمية. سعود  بن 

)ج23(
عــدد مــن طــالب كلية 	 

بجامعة  األعمال  إدارة 
الملك سعود.)ج24( 

عــدد مــن طــالب إدارة 	 
ــم بــالــمــنــطــقــة  ــي ــل ــع ــت ال

الشرقية.)ج25(
عــــــدد مـــــن طـــالـــبـــات 	 

واثنين  »مــئــة  ثــانــويــة 
ـــن« لــلــبــنــات  وعـــشـــري

بالرياض.)ج25(
عــــــدد مـــــن طـــالـــبـــات 	 

قسم  الرياض  مــدارس 
الدبلوم.)ج26(

عدد من طالب المعهد 	 
ــمــي بـــالـــريـــاض. ــل ــع ال

)ج26(
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)ج30(
ــد 	  أســع ــــن  ب بــــنــــدر  د. 

معهد  مــن   . الــســّجــان 
اإلدارة العامة )ج30(

عدد من منسوبي وزارة 	 
الـــشـــؤون اإلســالمــيــة.

)ج30(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

ـــة  ـــجـــاري ـــت ــــة ال ــــرف ــــغ ال
بــالــريــاض. الصناعية 

)ج30(
عدد من منسوبي الغرفة 	 

والصناعية  الــتــجــاريــة 
بالرياض.)ج31(

عدد من منسوبي وزارة 	 
الــــشــــؤون اإلســالمــيــة 

واألوقاف.)ج31(
عدد من منسوبي وزارة 	 

الحج.)ج31(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 
ــة. ــدي ــحــدي ــلــخــطــوط ال ل

)ج32(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

للجبيل  الملكية  الهيئة 
وينبع.)ج34(

ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن
صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 

الصناعي.)ج34(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لالستثمار.)ج34(

ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن
الرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد 

النبوي.)ج37(
المكتب 	  مــديــر  ــادة  ســع

السعودي  بالبنك  الفني 
لــلــتــســلــيــف واإلدخـــــــار 
ـــــــــاذ/ مـــحـــمـــد  األســـــــــت

الدعفس.)ج37(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

ثانوية 	  عدد من طالب 
القاسم بن سالم.)27(

ـــبـــات 	  عــــــدد مـــــن طـــال
مــدارس الــريــاض قسم 

الدبلوم.)27( 
عــــــــــدد مــــــــن طـــــالب 	 

خلدون. ابن  متوسطة 
 )28(

عدد من طالب مدارس 	 
الــتــربــيــة. رواد  شــركــة 

)ج29(
عــــدد مـــن طــــالب من 	 

األهلية. عهد  مــدارس 
)ج30(

عــــدد مـــن طــــالب من 	 
مدارس الجيل األهلية.

)ج30(           
عــــدد مـــن طــــالب من 	 

كلية الشريعة.)ج31(
ـــبـــات 	  عــــــدد مـــــن طـــال

والعلوم  الحقوق  كلية 
ــة بــجــامــعــة  ــاســي ــســي ال

الملك سعود.)ج34( 
عــدد مــن طــالب معهد 	 

النموذجي. العاصمة 
)ج35(

ـــبـــات 	  عــــــدد مـــــن طـــال
بجامعة  الحقوق  كلية 

األميرة نورة.)ج43(
دار 	  طالبات  مــن  عــدد 

العلوم.)ج44(
ثانوية 	  عدد من طالب 

نيار األهلية .)ج63(
عدد من طالب مدارس 	 

الرشد األهلية .)ج64(
ـــــن أســــاتــــذة 	  عـــــــدد م

عــــدد مـــن أعــضــاء 	 

ـــة الــــصــــداقــــة  ـــجـــن ل

الــتــركــيــة الــســعــوديــة 

في البرلمان التركي.

)ج67(

ــــــــد مــــــن لــجــنــة 	  وف

الخارجية  السياسة 

ـــــــي الــــبــــرلــــمــــان  ف

الدنماركي.)ج68(

مـــســـؤولـــي مــنــتــدى 	 

الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

للدفاع.)ج70(



176

صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الزراعية.)ج39(

حماد 	  ــن  ب عبدالمجيد 
الهيئة  مـــن  الــخــالــدي 
ــمــســاحــة. ــل الـــعـــامـــة ل

)ج40(
أحمد بن سعيد النصار 	 

المكلف  الــعــام  الــمــديــر 
ــبــة  ــمــراق مـــن ديــــــوان ال

العامة.)ج40(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

لهيئة  العامة  الرئاسة 
األمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.)ج40(
الــــدكــــتــــور/ فـــهـــد بــن 	 

ــســعــوي من  عـــبـــداهلل ال
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 

للتقاعد.)ج40(
عدد من منسوبي وزارة 	 

المالية )مصلحة الزكاة 
والدخل(.)ج41(

عـــــــدد مـــــن عــــضــــوات 	 
االستشارية  المجالس 
التربية  للمعلمين بوزارة 

والتعليم.)ج42(
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

ـــارك. ـــجـــم ــحــة ال مــصــل
)ج42(

عدد من منسوبي وزارة 	 
العمل.)ج43(

عدد من منسوبي وزارة 	 
االجتماعية. الــشــؤون 

)ج43( 
ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
العقاري.)ج43(         

ــي 	  ــســوب عــــــدد مـــــن مــن

الملك  جامعة  وطـــالب 
ـــعـــزيـــز بـــجـــدة. عـــبـــدال

)ج65(
ـــات 	  ـــب ـــــن طـــال عـــــــدد م

 )120( الــــثــــانــــويــــة 
ويـــرافـــقـــهـــن عـــــدد مــن 

المعلمات.)ج65(
عــدد مــن طــالب معهد 	 

الدبلوماسية  الدراسات 
يـــرافـــقـــهـــم عــــــدد مــن 

المشرفين.)ج65(
عدد من طالب مدارس 	 

المجد األهلية.)ج66(
ـــات 	  ـــب ـــــن طـــال عـــــــدد م

ــــــــــــدارس الـــتـــربـــيـــة  م
النموذجية.)ج66(

عـــدد مــن طـــالب كلية 	 
الدراسات التطبيقية من 
سعود. الملك  جامعة 

)ج70(
كلية 	  طالبات  من  عــدد 

الدراسات التطبيقية من 
جــامــعــة الــمــلــك ســعــود 

.)ج70( 
عدد من طالب مدارس      	 

بجده .)ج70(
عدد من طالبات جامعة 	 

الملك سعود.)ج71(
عدد من طالب مدارس 	 

المجد األهلية.)ج71(
عدد من طالب مدارس 	 

الـــصـــحـــافـــة األهـــلـــيـــة.
)ج71(

طالب مدرسة هشام بن 	 
عمار االبتدائية لتحفيظ 
القرآن الكريم والمرافقين 
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ـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ال
للتأمينات االجتماعية.

)ج44(
عدد من منسوبي وزارة 	 

ـــشـــؤون اإلســالمــيــة  ال
واألوقـــــــــاف والــــدعــــوة 

واإلرشاد.)ج45( 
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

وزارة المياه والكهرباء.
)ج45(

عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 
هيئة المدن الصناعية 
ــيــة. ــن ــق ــت ـــاطـــق ال ومـــن

)ج46(
ــي 	  عـــــدد مــــن مــســؤول

وزارة العدل.)ج46(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة.

)ج49(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

وزارة المياه والكهرباء.
)ج45(

عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 
هيئة المدن الصناعية 
ــيــة. ــن ــق ــت ـــاطـــق ال ومـــن

)ج46(
عدد من منسوبي وزارة 	 

العدل.)ج46(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة.

)ج49(
عدد من منسوبي وزارة 	 

االجتماعية. الشؤون 
)ج51(

لهم.)ج72(
الملك 	  جــامــعــة  طـــالب 

ــعــلــوم  ــيــة ال ســـعـــود كــل
الــطــبــيــة الــتــطــبــيــقــيــة.

)ج72(
طالب مدرسة الجوهري 	 

الثانوية.)ج72(
مــدرســة هشام 	  طـــالب 

بــن عــمــار االبــتــدائــيــة 
الكريم  القرآن  لتحفيظ 

والمرافقين لهم.)73(
الملك 	  جــامــعــة  طـــالب 

ــعــلــوم  ــيــة ال ســـعـــود كــل
الــطــبــيــة الــتــطــبــيــقــيــة.

)73(
طالب مدرسة الجوهري 	 

الثانوية.)73(
طـــــالب مــــدرســــة حــي 	 

الـــســـفـــارات بــالــريــاض 
)74(.

طالب مدرسة األقصى 	 
األهلية بجدة .)74(

عدد من طالب مدرسة 	 
ــــــداهلل الــــنــــاصــــر  عــــــب

المتوسطة .)75(
 	.54
عدد من طالب مدرسة 	 

حراء االبتدائية .)76(
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وزارة 	  مـــن  ــن  ــي مــوظــف
الــــــشــــــؤون الـــبـــلـــديـــة 

والقروية.)ج51(
مـــــنـــــدوبـــــي الـــهـــيـــئـــة 	 

للمواصفات  السعودية 
والــجــودة. والمقاييس 

)ج51(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

مصلحة الزكاة والدخل. 
)ج53(

عدد من منسوبي هيئة 	 
االتـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة 

المعلومات.)ج53(
عدد من منسوبي وزارة 	 

التعليم العالي.)ج56(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

هيئة السياحة واآلثار.
)ج58(

عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 
والتعليم. التربية  وزارة 

)ج59(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار.)ج60(

عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 
الهيئة العامة للسياحة 

واآلثار.)ج62(
عدد من منسوبي هيئة 	 

سوق المالية.)ج62(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

عبدالعزيز. الملك  دارة 
)ج63(

عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 
العامة. المراقبة  ديوان 

)ج64(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 
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والثروة  البترول  وزارة 
المعدنية.)ج64(

عدد من منسوبي وزارة 	 
ــصــحــة ومــســتــشــفــى  ال
الملك خالد التخصصي 

للعيون.)ج66(
عدد من منسوبي وزارة 	 

الخارجية.)ج66(
عدد من منسوبي وزارة 	 

والتخطيط. االقــتــصــاد 
)ج66(

عدد من منسوبي هيئة 	 
ــتــحــقــيــق واالدعــــــاء  ال

العام .)ج68(
اإلســكــان 	  وزارة  وكــيــل 

المساعد.)71(
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

الهيئة العامة للسياحة 
واآلثار.)72(

ــمــؤســســة 	  ــــدوب ال مــــن
العامة لصوامع الغالل 
ومــــطــــاحــــن الـــدقـــيـــق 
ــــاذ/ أحـــمـــد بن  األســــت
المرشد. عبدالرحمن 

)72(
وزارة 	  مــنــســوبــي  احـــد 

الصحة محمد بن راشد 
اليمني .)73(

عدد من منسوبي هيئة 	 
ــتــحــقــيــق واالدعــــــاء  ال

العام 
عـــــدد مــــن مــنــســوبــي 	 

مستشفى الملك فيصل 
ــتــخــصــصــي ومــركــز  ال

االبحاث .)76(
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وفود اأجنبية  وزراء ومن يف روؤ�ساء دول

مرتبة وزير

من�سوبي الدوائر 
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بيان توضيحي لعدد الوفود التي حضرت جلسات المجلس خالل 
السنة الرابعة من الدورة الخامسة
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