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احلكومية  اللجان  لئحة  على  املــوافــقــة 
امل�شرتكة وتنظيم اأعمالها

�صدر تعميم معايل وزير العدل ذو الرقم 13/ت/4304 يف 1432/7/4هـ 
اخلدمة  جمل�س  قــرار  باعتماد  لــلــوزارة  التابعة  اجلــهــات  كافة  على  وذلــك 
املدنية ذي الرقم 1270/1 يف 1428/11/21هـ املت�صمن )املوافقة على الئحة 

اللجان احلكومية امل�صرتكة وتنظيم اأعمالها.. واإليكم ن�س التعميم:
"فقد تلقينا ن�صخة من تعميم �صاحب ال�صمو امللكي رئي�س ديوان رئا�صة 
جمل�س الوزراء رقم 23720/ب يف 1432/6/20هـــ املت�صمن اأنه متت املوافقة 
الكرمية على قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )1270/1( يف 1428/11/21هـ 

القا�صي مبا يلي: 
اأواًل: املوافقة على )الئحة اللجان احلكومية امل�صرتكة وتنظيم اأعمالها( 

بال�صيغة املرفقة بالقرار.
الــواردة يف هذه  ال�صوابط  كافة اجلهات احلكومية مراعاة  ثانياً: على 

الفقرة... 
ثالثاً: على اجلهات التي ت�صّكل فيها اللجان وتعقد فيها اجتماعاتها ما 

يلي:
1 - متابعة اأعمال اللجنة من قبل امل�صوؤول ومراجعة تقاريرها والتاأكد 

من قيامها باملهام امل�صّكلة من اأجلها.
اأعمال اللجان امل�صرتكة الدائمة وتو�صياتها  2- �صرورة مراجعة نتائج 
بال�صرعة املمكنة واإبالغ اجلهة املقّدم لها اأ�صل التقرير باملرئيات يف الوقت 

املنا�صب.
رابعاً: تتولى )وزارة اخلدمة املدنية( عملية تاأ�صي�س قاعدة بيانات عن 
اللجان احلكومية امل�صرتكة الدائمة ت�صتمل على املعلومات الواردة يف هذه 

الفقرة.
العامة  والهيئات  العامة  واملوؤ�ص�صات  احلكومية  االأجــهــزة  كافة  وعلى 
تزويد وزارة اخلدمة املدنية بقرارات ت�صكيل كل جلنة م�صرتكة دائمة تت�صكل 

يف امل�صتقبل و�صورة من اأداة ت�صكيلها وجميع القرارات املتعّلقة بها.
خام�صاً: ت�صتمر اللجان امل�صرتكة الدائمة وقت �صدور هذا القرار على 
الــقــرار..، تقوم  تاريخ نفاذ هــذا  ملــدة ال تتجاوز )�صنة( من  و�صعها احلــايل 
التنظيمية  اأو�صاعها  بتعديل  اللجان  تلك  على  امل�صرفة  اجلــهــات  خاللها 
وتنظيمها  ت�صكيلها  واإعــادة  اأعمالها  اإيقاف  اأو  القواعد  لهذه  وفقاً  واملالية 

وفقاً لذلك.
اإبــالغ  تاريخ  من  يوماً   )90( ت�صعني  بعد  القواعد  بهذه  ُيعمل  �صاد�صاً: 

القرار من قبل ديوان رئا�صة جمل�س الوزراء.
واإبالغه ملن يلزم. وجتدون  اإليكم االطالع واعتماد موجبه  لذا نرغب 
واهلل  بعاليه.  اإليه  امل�صار  املدنية  اخلدمة  جمل�س  قــرار  من  ن�صخة  برفقه 

يحفظكم.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

�شرورة التقيد 
باأوقات الدوام 

الر�شمي
اأ�صدر معايل وزير العدل 
13/ت/4300  بــرقــم  تعميماً 
وتــــــــاريــــــــخ 1432/7/4هــــــــــــــــــــ 
يــقــ�ــصــي بـــ�ـــصـــرورة الــتــقــيــد 
بـــــاأوقـــــات الــــــــدوام الــر�ــصــمــي 
اجلوالت  عرب  ذلك  ومتابعة 
واإلـــيـــكـــم ن�س  الــتــفــتــيــ�ــصــيــة، 

التعميم: 
ملـــا لـــوحـــظ على  »نــــظــــراً 
الـــوزارة  من�صوبي   - بع�س   -
م���ن ع���دم االن�����ض��ب��اط ال��ت��اّم 
يف اأوقـــــات الـــــدوام الــر�ــصــمــي 

ح�صوراً وان�صرافاً.
التقيد  اجلميع  على  لــذا 
�ــصــمــي،  وام الــرَّ بــــاأوقــــات الـــــــدَّ
ــنــتــابــُع هــــذا االأمــــــر بكل  و�ــص
حـــــزم، ولــــن نــتــ�ــصــاهــل فــيــه؛ 
يتقا�صى  الــتــي  فــالــوظــيــفــة 
ملك  اأجـــــراً،  املــوظــف  عليها 
ذلــك:  م�صمول  ويف  للوطن، 
ـــــــــذي ُتـــقـــ�ـــصـــى  املـــــــواطـــــــن ال
الـــدوام،  �صاعات  يف  حوائجه 
والــواجــب اال�ــصــطــالع بهذه 
االأمانة على اأكمل وجه، وقد 
دنا مبوجب هذا التَّعميم  عمَّ
لــلــمــتــابــعــة  الـــعـــامـــة  االإدارة 
ـــــاعـــــفـــــة اجلــــــــــــوالت  مبـــــ�ـــــص
من  و�صنوا�صل  التفتي�صية، 
قــبــلــنــا مبـــا يــجــب نــحــو هــذا 
االأمر، تعزيزاً للدور الرقابي 
للمتابعة.  الــعــامــة  لـــــالإدارة 

واهلل املوفق.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي 
العي�شى
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اإدراج منطقة جنوب ينبع ال�شناعية �شمن 
التو�شع ال�شناعي 

اأ�صدر معايل وزير العدل تعميماً بالرقم 13/ت/4394 يف 1432/10/27هـ 
باعتماد اإدراج املنطقة الواقعة جنوبي مدينة ينبع ال�صناعية �صمن التو�صع 

ال�صناعي وحاجة الهيئة امللكية، واإليكم ن�س التعميم: 
رقم  الــربقــي  الــكــرمي  ال�صامي  االأمـــر  مــن  ن�صخة  تلقينا  »فــقــد 
42626 يف 1432/9/29هـ املوجه اأ�صله اإلى معايل وزير املالية ون�صه: 
االقت�صادي  للمجل�س  الــعــام  االأمـــني  مــعــايل  خــطــاب  على  )اطلعنا 
م�صفوعاته  املرفقة  1432/9/13هـــــ  وتاريخ  502/م/32  رقــم  االأعلى 
والــقــرويــة  الــبــلــديــة  الــ�ــصــوؤون  وزارة  بــرقــيــة  ن�صخة  عــلــى  امل�صتملة 
رئي�س  �صمو  خطاب  ن�صخة  وعلى  1430/2/8هـــــ  وتــاريــخ   8327 رقــم 
1430/2/23هــــ،  وتاريخ   12/929 رقم  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة 
وتاريخ  ب  545/م  رقم  االأمــر  امل�صكلة مبوجب  اللجنة  تقرير  وعلى 
1425/10/9هـــ من وزارات )الداخلية، وال�صوؤون البلدية والقروية، 
واملالية، والعدل، والتجارة وال�صناعة، واالقت�صاد والتخطيط( ومن 
املنطقة  اإدراج  الهيئة  طلب  يف  للنظر  وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة 
الواقعة جنوب مدينة ينبع ال�صناعية البالغة م�صاحتها )420كم2( 
ال�صناعي  التو�صع  منطقة  �صمن  مربعاً  كياًل  وع�صرين  اأربعمائة 
من  اللجنة  اإلــيــه  تو�صلت  ومــا  ال�صناعية.  ينبع  ملدينة  امل�صتقبلية 
واأنه  لها،  امللكية  الهيئة  ال�صناعي وحاجة  للتو�صع  االأر�ــس  مالءمة 
يوجد بع�س امللكيات اخلا�صة واحلكومية املتداخلة معها. وت�صمن 
للمجل�س  الدائمة  اللجنة  على  عر�س  املو�صوع  اأن  معاليه  خطاب 

االقت�صادي االأعلى، فراأت يف تو�صيتها االآتي:
1- تاأكيد ما جــاء بــاالأمــر رقــم 7639/م ب ،تــاريــخ 1426/6/5هــــ 
االأر�س  على  جديدة  �صكوك  اإ�صدار  اإيقاف  على  باملوافقة  القا�صي 
كامل  يحجز  واأن  فيها،  االإقــطــاع  اأو  املنح  اأو  اإليها،  امل�صار  املطلوبة 
املوقع املو�صحة م�صاحته اأعاله با�صم وزارة املالية )اأمالك الدولة( 
ال�صناعية  واملــ�ــصــاريــع  وينبع  للجبيل  امللكية  للهيئة  لتخ�صي�صه 

واملن�صاآت احلكومية )بح�صب احلاجة(.
البلدية  الــ�ــصــوؤون  ووزارة  املــالــيــة،  وزارة  مــن  جلـــان  ت�صكيل   -2
والقروية، واإمارة املنطقة حل�صر املمتلكات على املوقع من اإن�صاءات 
واإحداثات واأ�صوار وزراعة وغريها، والرفع لنا مبا يتم التو�صل اإليه.
نــخــربكــم مبــوافــقــتــنــا عــلــى مـــا راأتـــــه الــلــجــنــة الــدائــمــة للمجل�س 
اجلهات  تزويد  مت  وقد  اإليها.  امل�صار  تو�صيتها  يف  االأعلى  االقت�صادي 
املعنية بن�صخ من هذا االأمر لالعتماد.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه(ا.هـ.

لذا نرغب اإليكم االطالع واعتماد موجبه. واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى

اإحالل عبارة 
)الديوان امللكي( حمل 
عبارة )ديوان رئا�شة 

جمل�س الوزراء( يف 
املكاتبات الر�شمية

 
�ــصــدر تــعــمــيــمــاً اإداريـــــــاً من 
مــعــايل وزيــــر الـــعـــدل بــاعــتــمــاد 
اإحــالل عبارة »الــديــوان امللكي« 
حمــــل عــــبــــارة »ديــــــــوان رئــا�ــصــة 
جمل�س الوزراء« حيثما وردت يف 
االأنظمة واالأوامـــر والــقــرارات. 

واإليكم ن�س التعميم:
»فـــقـــد تــلــقــيــنــا نــ�ــصــخــة من 
الــديــوان  رئي�س  معايل  برقية 
ــكــرتــري اخلــا�ــس  املــلــكــي والــ�ــص
خلــــادم احلـــرمـــني الــ�ــصــريــفــني 
رقم 36217/ب يف 1432/9/6هـ 
املــادة )30( من  املرفق بتعديل 
ال�صادر  الـــوزراء  جمل�س  نظام 
)اأ/13(  رقــــم  املــلــكــي  بــــاالأمــــر 
واإحـــــــالل  1414/3/3هــــــــــــــــ،  يف 
حمل  امللكي(  )الــديــوان  عبارة 
جمل�س  رئا�صة  )ديـــوان  عــبــارة 
ــــارة )رئــيــ�ــس  الـــــــــــوزراء(، وعــــب
الـــديـــوان املــلــكــي( حمــل عــبــارة 
جمل�س  رئا�صة  ديــوان  )رئي�س 
هاتان  وردت  حيثما  الـــــوزراء( 
العبارتان يف االأنظمة واالأوامر 

والقرارات.
االطــالع  اإليكم  نرغب  لــذا 
واعــتــمــاد موجبه واإبــالغــه ملن 

يلزم. واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«.
وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي 
العي�شى
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دعم م�شاريع تطوير اأداء الأجهزة احلكومية 

�ــصــدر تعميم مــعــايل وزيـــر الــعــدل عــلــى كــافــة اجلــهــات الــتــابــعــة لـــلـــوزارة بــالــرقــم 13/ت/4321 يف 

1432/7/25هـ باعتماد قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم 201 يف 1432/7/4هـ والذي يق�صي بدعم م�صاريع 

تطوير اأداء االأجهزة احلكومية وبرامج تطبيق التعامالت االإلكرتونية احلكومية ومركز قيا�س االأداء 

وتفعيل دور وحدات التطوير االإداري والهيئات الرقابية ومعهد االإدارة العامة. واإليكم ن�س التعميم:

رئي�س ديوان رئا�صة جمل�س الوزراء الربقي  امللكي  ال�صمو  �صاحب  تعميم  من  ن�صخة  تلقينا  "فقد 
الـــوزراء رقم  املوافقة الكرمية على قــرار جمل�س  اأنــه متت  رقــم 27840/ب يف 1432/7/12هـــــ املت�صمن 

)201( يف 1432/7/4هـ القا�صي مبا يلي:

اأواًل: اال�صتمرار يف دعم م�صاريع تطوير اأداء االأجهزة احلكومية احلالية التي منها م�صروع التنظيم 

االإداري لالأجهزة احلكومية الذي تقوم به اللجنة الوزارية للتنظيم االإداري، وبرنامج تطبيق التعامالت 

من  وغريها  حديثاً  املن�صاأة  احلكومية  لالأجهزة  االأداء  قيا�س  ومركز  )ي�صر(  احلكومية  االإلكرتونية 

امل�صروعات االأخرى والعمل على تقوميها للتاأكد من حتقيقها الأهدافها.

ثانياً: تفعيل دور وحدات التطوير االإداري ووحدات املراجعة الداخلية يف االأجهزة احلكومية من 

خالل دعمها مبا حتتاج اإليه من كوادر موؤهلة وموارد مالية لتتمكن من تبني اأ�صاليب اإدارية حديثة 

لتح�صني االأداء وتطوير قدرات العاملني يف هذه االأجهزة، مما ميكنها من تطوير خدماتها وتقدميها 

بجودة عالية.

احلكومية  االأجــهــزة  اأداء  لتقومي  قدراتها  تطوير  خــالل  من  الرقابية  الهيئات  دور  تفعيل  ثالثاً: 

وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقومي مت�صمنة جوانب القوة ومكامن ال�صعف فيه، وم�صاعدته يف 

القيام بتح�صني جوانب الق�صور لديه ومعاجلتها وتطوير اأدائه.

رابعاً: ا�صتمرار دعم معهد االإدارة العامة بو�صفه جهة مركزية للتدريب االإداري ملوظفي الدولة، مبا 

ميكنه من التو�صع يف براجمه التي يقدمها يف جمال تطوير اأداء موظفي االأجهزة احلكومية واإك�صابهم 

القيام  دوره يف  وتعزيز  اأجهزتهم،  التميز يف  ثقافة  ون�صر  االإداريــة احلديثة  االأ�صاليب  مهارات تطبيق 

نقل خرباته  وكذلك  احلكومية،  االأجهزة  االأداء يف  لتطوير  الداعمة  االإداريــة  واال�صت�صارات  بالبحوث 

يف تطوير االأداء وجتربته يف تطبيق اإدارة اجلودة ال�صاملة على ن�صاطاته اإلى باقي االأجهزة احلكومية، 

مل�صاعدتها يف تطبيق االأ�صاليب االإدارية احلديثة لتطوير اأدائها.

لذا نرغب اإليكم االإطالع واعتماد موجبه واإبالغه ملن يلزم. وجتدون برفقه ن�صخة من قرار جمل�س 

الوزراء امل�صار اإليه بعاليه. واهلل يحفظكم".

وزير العدل

حممد بن عبدالكرمي العي�صى
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تنظيم الزيارات والت�شالت الأجنبية
تتم عرب وزارة اخلارجية فقط

اأ�ـــصـــدر مــعــايل وزيــــر الــعــدل تــعــمــيــمــاً بــالــرقــم 
زيــارة  اأي  باعتماد  1432/11/5هـــــ  يف  13/ت/4401 
تــنــ�ــصــدهــا الــبــعــثــات االأجــنــبــيــة تــتــم بــلــورتــهــا عرب 
تــكــون االتـــ�ـــصـــاالت مع  بــــاخلــــارج، واأن  �ــصــفــاراتــنــا 
واملنظمات  والهيئات  اململكة  االأجنبية يف  املمثليات 
تــتــم عــرب وزارة اخلــارجــيــة،  الــدولــيــة يف اخلــــارج 

واإليكم ن�س التعميم: 
13/ت/2792  رقـــم  الـــــوزارة  لتعميم  »اإحلـــاقـــاً 
رقم  ال�صامي  االأمــر  املبني على  يف 1426/12/2هـــــ 
بالتاأكيد  القا�صي  12305/م ب يف 1426/11/19هــــ 
على جميع الوزارات وامل�صالح احلكومية املختلفة 
بالتقيد يف اأن تكون جميع ات�صاالتها مع املمثليات 
الدولية  واملنظمات  والهيئات  اململكة،  يف  االأجنبية 

يف اخلارج عرب وزارة اخلارجية فقط.
الكرمي  ال�صامي  االأمــر  من  ن�صخة  تلقينا  فقد 
التعميمي الربقي رقم 46631 يف 1432/10/16هـــ 
املوجه اأ�صله اإلى �صاحب ال�صمو امللكي ويّل العهد 
ونـــائـــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الـــدفـــاع 
والطريان واملفت�س العام ون�صه: )ن�صري اإلى االأمر 
1426/11/19هـــــــ  وتــاريــخ   12305 رقـــم  التعميمي 
وامل�صالح  الـــوزارات  جميع  على  بالتاأكيد  القا�صي 
جميع  تــكــون  اأن  يف  بالتقيد  املختلفة  احلكومية 
اتــ�ــصــاالتــهــا مـــع املــمــثــلــيــات االأجــنــبــيــة يف املــمــلــكــة، 
والــهــيــئــات واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة يف اخلـــــارج عرب 
فقط،  اخلارجية(  )وزارة  الدبلوما�صية  القنوات 
عــن ما  بــاإيــجــاز  وزارة اخلــارجــيــة  تــزويــد  يتم  واأن 
يــتــم خـــالل الــلــقــاءات مــع ممــثــلــي هـــذه املمثليات 
عند  مرئياتها  اخلارجية  وزارة  الإبــداء  واملنظمات 

احلاجة اأو االكتفاء باالإحاطة. 
كما ن�صري اإلى برقية �صمو وزير اخلارجية رقم 
ب�صاأن  1432/3/10هـــــ  وتــاريــخ   78002/28/33/96
البعثات  تلقي وزارة اخلارجية العديد من طلبات 
يف  امل�صوؤولني  دعــوة  تت�صمن  اململكة  يف  االأجنبية 

بع�س اجلهات ال�صعودية لزيارة دولها، الإْطالعهم 
على موؤ�ص�صاتهم وجامعاتهم ومعاهدهم املختلفة، 
تدريبية  ودورات  بــرامــج  مــن  لــديــهــم  يــتــوفــر  ومـــا 
مالءمة  اخلــارجــيــة  وزيـــر  �صمو  وراأي  وتعليمية، 
يف  احلكومية  واملــ�ــصــالــح  الـــــوزارات  على  التعميم، 
تن�صدها هــذه اجلــهــات فمن  زيـــارة  اأي  بــاأن  اململكة 
اخلــارج  يف  �صفارتنا  عــرب  بلورتها  يتم  اأن  االأن�صب 
االت�صال  وعدم  املن�صودة،  امل�صالح  حتقيق  ل�صمان 
والتعامل مع البعثات االأجنبية يف اململكة مبا�صرة 

لتنظيم زيارات قد ال حتقق الغر�س املطلوب.
وملوافقتنا على ما راآه �صمو وزير اخلارجية باأن 
اأي زيارة تن�صدها البعثات االأجنبية يف اململكة يتم 
حتقيق  ل�صمان  اخلـــارج  يف  �صفارتنا  عــرب  بلورتها 
مع  والتعامل  االتــ�ــصــال  وعـــدم  املــنــ�ــصــودة،  امل�صالح 
املــمــلــكــة مــبــا�ــصــرة لتنظيم  الــبــعــثــات االأجــنــبــيــة يف 
يوؤخذ  واأن  املطلوب،  الغر�س  قد ال حتقق  زيــارات 
يف االعتبار ما ق�صى به االأمر التعميم رقم 12305 
وتـــاريـــخ 1426/11/19هـــــــــــ بــالــتــاأكــيــد عــلــى جميع 
الــوزارات وامل�صالح احلكومية املختلفة بالتقيد يف 
االأجنبية  املمثليات  مع  ات�صاالتها  جميع  تكون  اأن 
يف اململكة، والهيئات واملنظمات الدولية يف اخلارج 
تــزويــدهــا  يــتــم  واأن  فــقــط،  اخلــارجــيــة  وزارة  عــرب 
هذه  ممثلي  مع  اللقاءات  خــالل  يتم  عما  باإيجاز 
ذلك  مــراعــاة  اإليكم  نــرغــب  واملــنــظــمــات،  املمثليات 
والــتــقــيــد مبــقــتــ�ــصــاه، وقـــد زودنــــا كــافــة الـــــوزارات 
واملــ�ــصــالــح احلــكــومــيــة بــنــ�ــصــخــة مـــن اأمــــرنــــا هــذا 

لالعتماد.. فاأكملوا ما يلزم مبوجبه(ا.هـ.
لــذا نــرغــب اإلــيــكــم االطـــالع واعــتــمــاد موجبه. 

واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
حممد بن عبدالكرمي العي�شى


