تعاميم
امل��واف��ق��ة على الئحة اللجان احلكومية
امل�شرتكة وتنظيم �أعمالها
�صدر تعميم معايل وزير العدل ذو الرقم /13ت 4304/يف 1432/7/4هـ
وذل��ك على كافة اجل��ه��ات التابعة ل��ل��وزارة باعتماد ق��رار جمل�س اخلدمة
املدنية ذي الرقم  1270/1يف 1428/11/21هـ املت�ضمن (املوافقة على الئحة
اللجان احلكومية امل�شرتكة وتنظيم �أعمالها ..و�إليكم ن�ص التعميم:
"فقد تلقينا ن�سخة من تعميم �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س ديوان رئا�سة
جمل�س الوزراء رقم /23720ب يف 1432/6/20ه��ـ املت�ضمن �أنه متت املوافقة
الكرمية على قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم ( )1270/1يف 1428/11/21هـ
القا�ضي مبا يلي:
�أو ًال :املوافقة على (الئحة اللجان احلكومية امل�شرتكة وتنظيم �أعمالها)
بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثانياً :على كافة اجلهات احلكومية مراعاة ال�ضوابط ال��واردة يف هذه
الفقرة...
ثالثاً :على اجلهات التي ت�ش ّكل فيها اللجان وتعقد فيها اجتماعاتها ما
يلي:
 - 1متابعة �أعمال اللجنة من قبل امل�س�ؤول ومراجعة تقاريرها والت�أكد
من قيامها باملهام امل�ش ّكلة من �أجلها.
� -2ضرورة مراجعة نتائج �أعمال اللجان امل�شرتكة الدائمة وتو�صياتها
بال�سرعة املمكنة و�إبالغ اجلهة املقدّم لها �أ�صل التقرير باملرئيات يف الوقت
املنا�سب.
رابعاً :تتولى (وزارة اخلدمة املدنية) عملية ت�أ�سي�س قاعدة بيانات عن
اللجان احلكومية امل�شرتكة الدائمة ت�شتمل على املعلومات الواردة يف هذه
الفقرة.
وعلى كافة الأج��ه��زة احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة والهيئات العامة
تزويد وزارة اخلدمة املدنية بقرارات ت�شكيل كل جلنة م�شرتكة دائمة تت�شكل
يف امل�ستقبل و�صورة من �أداة ت�شكيلها وجميع القرارات املتع ّلقة بها.
خام�ساً :ت�ستمر اللجان امل�شرتكة الدائمة وقت �صدور هذا القرار على
و�ضعها احل��ايل مل��دة ال تتجاوز (�سنة) من تاريخ نفاذ ه��ذا ال��ق��رار ،..تقوم
خاللها اجل��ه��ات امل�شرفة على تلك اللجان بتعديل �أو�ضاعها التنظيمية
واملالية وفقاً لهذه القواعد �أو �إيقاف �أعمالها و�إع��ادة ت�شكيلها وتنظيمها
وفقاً لذلك.
�ساد�ساً :يُعمل بهذه القواعد بعد ت�سعني ( )90يوماً من تاريخ �إب�لاغ
القرار من قبل ديوان رئا�سة جمل�س الوزراء.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه و�إبالغه ملن يلزم .وجتدون
برفقه ن�سخة من ق��رار جمل�س اخلدمة املدنية امل�شار �إليه بعاليه .واهلل
يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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�ضرورة التقيد
ب�أوقات الدوام
الر�سمي

�أ�صدر معايل وزير العدل
تعميماً ب��رق��م /13ت4300/
وت��������اري��������خ 1432/7/4ه�������������������ـ
ي��ق�����ض��ي ب�������ض���رورة ال��ت��ق��ي��د
ب������أوق�����ات ال��������دوام ال��ر���س��م��ي
ومتابعة ذلك عرب اجلوالت
ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ،و�إل���ي���ك���م ن�ص
التعميم:
«ن����ظ����راً مل���ا ل���وح���ظ على
 بع�ض  -من�سوبي ال���وزارةم��ن ع ��دم االن �� �ض �ب��اط ال �ت��ا ّم
يف �أوق�����ات ال�����دوام ال��ر���س��م��ي
ح�ضوراً وان�صرافاً.
ل��ذا على اجلميع التقيد
ب�����أوق����ات ال������� َّدوام ال�� َّر���س��م��ي،
و���س��ن��ت��اب�� ُع ه����ذا الأم������ر بكل
ح�����زم ،ول����ن ن��ت�����س��اه��ل ف��ي��ه؛
ف��ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي يتقا�ضى
عليها امل��وظ��ف �أج�����راً ،ملك
للوطن ،ويف م�شمول ذل��ك:
امل�������واط�������ن ال���������ذي ُت���ق�������ض���ى
حوائجه يف �ساعات ال���دوام،
وال��واج��ب اال���ض��ط�لاع بهذه
الأمانة على �أكمل وجه ،وقد
ع َّمدنا مبوجب هذا التَّعميم
الإدارة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ت��اب��ع��ة
مب�����������ض�����اع�����ف�����ة اجل������������والت
التفتي�شية ،و�سنوا�صل من
ق��ب��ل��ن��ا مب���ا ي��ج��ب ن��ح��و ه��ذا
الأمر ،تعزيزاً للدور الرقابي
ل��ل���إدارة ال��ع��ام��ة للمتابعة.
واهلل املوفق.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي
العي�سى

�إحالل عبارة
(الديوان امللكي) حمل
عبارة (ديوان رئا�سة
جمل�س الوزراء) يف
املكاتبات الر�سمية
���ص��در ت��ع��م��ي��م��اً �إداري�������اً من
م��ع��ايل وزي����ر ال���ع���دل ب��اع��ت��م��اد
�إح�لال عبارة «ال��دي��وان امللكي»
حم����ل ع����ب����ارة «دي��������وان رئ��ا���س��ة
جمل�س الوزراء» حيثما وردت يف
الأنظمة والأوام���ر وال��ق��رارات.
و�إليكم ن�ص التعميم:

«ف���ق���د ت��ل��ق��ي��ن��ا ن�����س��خ��ة من
برقية معايل رئي�س ال��دي��وان
امل��ل��ك��ي وال�����س��ك��رت�ير اخل��ا���ص
خل����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
رقم /36217ب يف 1432/9/6هـ
املرفق بتعديل امل��ادة ( )30من
نظام جمل�س ال���وزراء ال�صادر
ب����الأم����ر امل��ل��ك��ي رق����م (�أ)13/
يف 1414/3/3ه���������������ـ ،و�إح���ل���ال
عبارة (ال��دي��وان امللكي) حمل
ع��ب��ارة (دي���وان رئا�سة جمل�س
ال�����������وزراء) ،وع����ب����ارة (رئ��ي�����س
ال���دي���وان امل��ل��ك��ي) حم��ل ع��ب��ارة
(رئي�س دي��وان رئا�سة جمل�س
ال�����وزراء) حيثما وردت هاتان
العبارتان يف الأنظمة والأوامر
والقرارات.
ل��ذا نرغب �إليكم االط�لاع
واع��ت��م��اد موجبه و�إب�لاغ��ه ملن
يلزم .واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته».
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي
العي�سى

�إدراج منطقة جنوب ينبع ال�صناعية �ضمن
التو�سع ال�صناعي
�أ�صدر معايل وزير العدل تعميماً بالرقم /13ت 4394/يف 1432/10/27هـ
باعتماد �إدراج املنطقة الواقعة جنوبي مدينة ينبع ال�صناعية �ضمن التو�سع
ال�صناعي وحاجة الهيئة امللكية ،و�إليكم ن�ص التعميم:

«ف��ق��د تلقينا ن�سخة م��ن الأم���ر ال�سامي ال��ك��رمي ال�برق��ي رقم
 42626يف 1432/9/29هـ املوجه �أ�صله �إلى معايل وزير املالية ون�صه:
(اطلعنا على خ��ط��اب م��ع��ايل الأم�ي�ن ال��ع��ام للمجل�س االقت�صادي
الأعلى رق��م /502م 32/وتاريخ 1432/9/13ه����ـ املرفقة م�شفوعاته
امل�شتملة ع��ل��ى ن�سخة ب��رق��ي��ة وزارة ال�����ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة
رق��م  8327وت��اري��خ 1430/2/8ه����ـ وعلى ن�سخة خطاب �سمو رئي�س
الهيئة امللكية للجبيل وينبع رقم  12/929وتاريخ 1430/2/23ه���ـ،
وعلى تقرير اللجنة امل�شكلة مبوجب الأم��ر رقم /545م ب وتاريخ
1425/10/9ه��ـ من وزارات (الداخلية ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية،
واملالية ،والعدل ،والتجارة وال�صناعة ،واالقت�صاد والتخطيط) ومن
الهيئة امللكية للجبيل وينبع للنظر يف طلب الهيئة �إدراج املنطقة
الواقعة جنوب مدينة ينبع ال�صناعية البالغة م�ساحتها (420كم)2
�أربعمائة وع�شرين كي ً
ال مربعاً �ضمن منطقة التو�سع ال�صناعي
امل�ستقبلية ملدينة ينبع ال�صناعية .وم��ا تو�صلت �إل��ي��ه اللجنة من
مالءمة الأر���ض للتو�سع ال�صناعي وحاجة الهيئة امللكية لها ،و�أنه
يوجد بع�ض امللكيات اخلا�صة واحلكومية املتداخلة معها .وت�ضمن
خطاب معاليه �أن املو�ضوع عر�ض على اللجنة الدائمة للمجل�س
االقت�صادي الأعلى ،فر�أت يف تو�صيتها الآتي:
 -1ت�أكيد ما ج��اء ب��الأم��ر رق��م /7639م ب ،ت��اري��خ 1426/6/5ه���ـ
القا�ضي باملوافقة على �إيقاف �إ�صدار �صكوك جديدة على الأر�ض
املطلوبة امل�شار �إليها� ،أو املنح �أو الإق��ط��اع فيها ،و�أن يحجز كامل
املوقع املو�ضحة م�ساحته �أعاله با�سم وزارة املالية (�أمالك الدولة)
لتخ�صي�صه للهيئة امللكية للجبيل وينبع وامل�����ش��اري��ع ال�صناعية
واملن�ش�آت احلكومية (بح�سب احلاجة).
 -2ت�شكيل جل���ان م��ن وزارة امل��ال��ي��ة ،ووزارة ال�����ش���ؤون البلدية
والقروية ،و�إمارة املنطقة حل�صر املمتلكات على املوقع من �إن�شاءات
و�إحداثات و�أ�سوار وزراعة وغريها ،والرفع لنا مبا يتم التو�صل �إليه.
ن��خ�برك��م مب��واف��ق��ت��ن��ا ع��ل��ى م���ا ر�أت�����ه ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة للمجل�س
االقت�صادي الأعلى يف تو�صيتها امل�شار �إليها .وقد مت تزويد اجلهات
املعنية بن�سخ من هذا الأمر لالعتماد ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه)ا.هـ.
لذا نرغب �إليكم االطالع واعتماد موجبه .واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تعاميم
دعم م�شاريع تطوير �أداء الأجهزة احلكومية
���ص��در تعميم م��ع��ايل وزي���ر ال��ع��دل ع��ل��ى ك��اف��ة اجل��ه��ات ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة ب��ال��رق��م /13ت 4321/يف
1432/7/25هـ باعتماد قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  201يف 1432/7/4هـ والذي يق�ضي بدعم م�شاريع
تطوير �أداء الأجهزة احلكومية وبرامج تطبيق التعامالت الإلكرتونية احلكومية ومركز قيا�س الأداء
وتفعيل دور وحدات التطوير الإداري والهيئات الرقابية ومعهد الإدارة العامة .و�إليكم ن�ص التعميم:
"فقد تلقينا ن�سخة من تعميم �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س ديوان رئا�سة جمل�س الوزراء الربقي
رق��م /27840ب يف 1432/7/12ه����ـ املت�ضمن �أن��ه متت املوافقة الكرمية على ق��رار جمل�س ال���وزراء رقم
( )201يف 1432/7/4هـ القا�ضي مبا يلي:
�أو ًال :اال�ستمرار يف دعم م�شاريع تطوير �أداء الأجهزة احلكومية احلالية التي منها م�شروع التنظيم
الإداري للأجهزة احلكومية الذي تقوم به اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ،وبرنامج تطبيق التعامالت
الإلكرتونية احلكومية (ي�سر) ومركز قيا�س الأداء للأجهزة احلكومية املن�ش�أة حديثاً وغريها من
امل�شروعات الأخرى والعمل على تقوميها للت�أكد من حتقيقها لأهدافها.
ثانياً :تفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات املراجعة الداخلية يف الأجهزة احلكومية من
خالل دعمها مبا حتتاج �إليه من كوادر م�ؤهلة وموارد مالية لتتمكن من تبني �أ�ساليب �إدارية حديثة
لتح�سني الأداء وتطوير قدرات العاملني يف هذه الأجهزة ،مما ميكنها من تطوير خدماتها وتقدميها
بجودة عالية.
ثالثاً :تفعيل دور الهيئات الرقابية من خ�لال تطوير قدراتها لتقومي �أداء الأج��ه��زة احلكومية
وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقومي مت�ضمنة جوانب القوة ومكامن ال�ضعف فيه ،وم�ساعدته يف
القيام بتح�سني جوانب الق�صور لديه ومعاجلتها وتطوير �أدائه.
رابعاً :ا�ستمرار دعم معهد الإدارة العامة بو�صفه جهة مركزية للتدريب الإداري ملوظفي الدولة ،مبا
ميكنه من التو�سع يف براجمه التي يقدمها يف جمال تطوير �أداء موظفي الأجهزة احلكومية و�إك�سابهم
مهارات تطبيق الأ�ساليب الإداري��ة احلديثة ون�شر ثقافة التميز يف �أجهزتهم ،وتعزيز دوره يف القيام
بالبحوث واال�ست�شارات الإداري��ة الداعمة لتطوير الأداء يف الأجهزة احلكومية ،وكذلك نقل خرباته
يف تطوير الأداء وجتربته يف تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة على ن�شاطاته �إلى باقي الأجهزة احلكومية،
مل�ساعدتها يف تطبيق الأ�ساليب الإدارية احلديثة لتطوير �أدائها.
لذا نرغب �إليكم الإطالع واعتماد موجبه و�إبالغه ملن يلزم .وجتدون برفقه ن�سخة من قرار جمل�س
الوزراء امل�شار �إليه بعاليه .واهلل يحفظكم".
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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تنظيم الزيارات واالت�صاالت الأجنبية
تتم عرب وزارة اخلارجية فقط
�أ����ص���در م��ع��ايل وزي����ر ال��ع��دل ت��ع��م��ي��م��اً ب��ال��رق��م
/13ت 4401/يف 1432/11/5ه����ـ باعتماد �أي زي��ارة
ت��ن�����ش��ده��ا ال��ب��ع��ث��ات الأج��ن��ب��ي��ة ت��ت��م ب��ل��ورت��ه��ا عرب
���س��ف��ارات��ن��ا ب����اخل����ارج ،و�أن ت��ك��ون االت�������ص���االت مع
املمثليات الأجنبية يف اململكة والهيئات واملنظمات
ال��دول��ي��ة يف اخل����ارج ت��ت��م ع�بر وزارة اخل��ارج��ي��ة،
و�إليكم ن�ص التعميم:
«�إحل���اق���اً لتعميم ال�����وزارة رق���م /13ت2792/
يف 1426/12/2ه����ـ املبني على الأم��ر ال�سامي رقم
/12305م ب يف 1426/11/19ه���ـ القا�ضي بالت�أكيد
على جميع الوزارات وامل�صالح احلكومية املختلفة
بالتقيد يف �أن تكون جميع ات�صاالتها مع املمثليات
الأجنبية يف اململكة ،والهيئات واملنظمات الدولية
يف اخلارج عرب وزارة اخلارجية فقط.
فقد تلقينا ن�سخة من الأم��ر ال�سامي الكرمي
التعميمي الربقي رقم  46631يف 1432/10/16ه��ـ
املوجه �أ�صله �إلى �صاحب ال�سمو امللكي و ّ
يل العهد
ون���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ووزي�����ر ال���دف���اع
والطريان واملفت�ش العام ون�صه( :ن�شري �إلى الأمر
التعميمي رق���م  12305وت��اري��خ 1426/11/19ه������ـ
القا�ضي بالت�أكيد على جميع ال���وزارات وامل�صالح
احلكومية املختلفة بالتقيد يف �أن ت��ك��ون جميع
ات�����ص��االت��ه��ا م���ع امل��م��ث��ل��ي��ات الأج��ن��ب��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة،
وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة يف اخل�����ارج عرب
القنوات الدبلوما�سية (وزارة اخلارجية) فقط،
و�أن يتم ت��زوي��د وزارة اخل��ارج��ي��ة ب���إي��ج��از ع��ن ما
ي��ت��م خ�ل�ال ال��ل��ق��اءات م��ع مم��ث��ل��ي ه���ذه املمثليات
واملنظمات لإب��داء وزارة اخلارجية مرئياتها عند
احلاجة �أو االكتفاء بالإحاطة.
كما ن�شري �إلى برقية �سمو وزير اخلارجية رقم
 78002/28/33/96وت��اري��خ 1432/3/10ه����ـ ب�ش�أن
تلقي وزارة اخلارجية العديد من طلبات البعثات
الأجنبية يف اململكة تت�ضمن دع��وة امل�س�ؤولني يف

بع�ض اجلهات ال�سعودية لزيارة دولها ،لإطْ العهم
على م�ؤ�س�ساتهم وجامعاتهم ومعاهدهم املختلفة،
وم���ا ي��ت��وف��ر ل��دي��ه��م م��ن ب��رام��ج ودورات تدريبية
وتعليمية ،ور�أي �سمو وزي���ر اخل��ارج��ي��ة مالءمة
التعميم ،على ال�����وزارات وامل�����ص��ال��ح احلكومية يف
اململكة ب���أن �أي زي���ارة تن�شدها ه��ذه اجل��ه��ات فمن
الأن�سب �أن يتم بلورتها ع�بر �سفارتنا يف اخل��ارج
ل�ضمان حتقيق امل�صالح املن�شودة ،وعدم االت�صال
والتعامل مع البعثات الأجنبية يف اململكة مبا�شرة
لتنظيم زيارات قد ال حتقق الغر�ض املطلوب.
وملوافقتنا على ما ر�آه �سمو وزير اخلارجية ب�أن
�أي زيارة تن�شدها البعثات الأجنبية يف اململكة يتم
بلورتها ع�بر �سفارتنا يف اخل���ارج ل�ضمان حتقيق
امل�صالح امل��ن�����ش��ودة ،وع���دم االت�����ص��ال والتعامل مع
ال��ب��ع��ث��ات الأج��ن��ب��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة م��ب��ا���ش��رة لتنظيم
زي��ارات قد ال حتقق الغر�ض املطلوب ،و�أن ي�ؤخذ
يف االعتبار ما ق�ضى به الأمر التعميم رقم 12305
وت���اري���خ 1426/11/19ه����������ـ ب��ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى جميع
ال��وزارات وامل�صالح احلكومية املختلفة بالتقيد يف
�أن تكون جميع ات�صاالتها مع املمثليات الأجنبية
يف اململكة ،والهيئات واملنظمات الدولية يف اخلارج
ع�بر وزارة اخل��ارج��ي��ة ف��ق��ط ،و�أن ي��ت��م ت��زوي��ده��ا
ب�إيجاز عما يتم خ�لال اللقاءات مع ممثلي هذه
املمثليات وامل��ن��ظ��م��ات ،ن��رغ��ب �إليكم م��راع��اة ذلك
وال��ت��ق��ي��د مب��ق��ت�����ض��اه ،وق���د زودن����ا ك��اف��ة ال�����وزارات
وامل�����ص��ال��ح احل��ك��وم��ي��ة ب��ن�����س��خ��ة م���ن �أم����رن����ا ه��ذا
لالعتماد ..ف�أكملوا ما يلزم مبوجبه)ا.هـ.
ل��ذا ن��رغ��ب �إل��ي��ك��م االط�ل�اع واع��ت��م��اد موجبه.
واهلل يحفظكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�سى
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