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البدایة

التعامیم

تعمیم رقم 10636 /30 في تاریخ 25 / 12 / 1430 ھـ بشأن تزوید وزارة المالیة ووزارة االقتصاد والتخطیط ببیانات إحصائیة عن مواطني دول المجلس

 فضیلة                                                                       سلمھ هللا

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،

       أسأل المولى العلي القدیر لي ولكم التوفیق والسداد لكل خیر أما بعد،

الوزراء رقم  لمجلس  األمین العام  4/12/1430ھـ ونصھ: (اطلعنا على خطاب معالي  ب والتاریخ  9964/م  الرقم  التعمیمي ذي  البرقي  السامي  تقلیت صورة من األمر         لقد 

29/11/1430ھـ المشار فیھ إلى المعاملة المشتملة على برقیة معالي وزیر المالیة رقم 5/3/1188 وتاریخ 8/2/1430ھـ المرفق بھا نسخة من القرارات االقتصادیة للمجلس األعلى لمجلس التعاون

الالزمة فیما یخص القرارات في دورتھ (التاسعة والعشرین) المنعقدة في مسقط یومي 1ـ2/1/1430ھـ الموافق 29ـ30/12/2009م..وطلب معالیھ التوجیھ باتخاذ اإلجراءات  لدول الخلیج العربیة 

المدرجة ببرقیة معالیھ سالفة الذكر.

       وما أوضح معالي األمین العام لمجلس الوزراء من أن مجلس الوزراء اطلع على ھذا الموضوع خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ 28/11/1430ھـ برئاستنا، كما اطلع على ماانتھت إلیھ دراستھ في

لمجلس الوزراء الوزراء بھذا الشأن، وعلى توصیة اللجنة العامة  في ھیئة الخبراء بمجلس  16/9/1430ھـ، والمذكرة رقم (435) وتاریخ 16/9/1430ھـ الُمعّدین  المحضر رقم (434) وتاریخ 

العربیة المشار إلیھا أعاله، ووّجھ مجلس الوزراء لمجلس التعاون لدول الخلیج  الدورة (29) للمجلس األعلى  االقتصادیة الصادرة عن  بالقرارات  الصدد، وقد أحاط مجلس الوزراء علماً  المتخذة بھذا 

یمارسون األنشطة إحصائیة عن مواطني دول المجلس الذین  االقتصاد والتخطیط ببیانات  بتزوید وزارة المالیة ووزارة  بقیام الجھات المعنّیة  الجھات الحكومیة یقضي  تعمیمي إلى جمیع  بصدور أمر 

االقتصادیة واالستثماریة والخدمیة والمھن الحرة داخل المملكة، وحجم استثماراتھم في ھذه األنشطة.

 

       ونرغب إلیكم إنفاذ ما وّجھ بھ مجلس الوزراء بھذا الشأن..فأكملوا مایلزم بموجبھ)اھـ.

 

       علیھ أرغب االطالع واعتماد موجبھ.وهللا یحفظكم والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،،.

                                                                رئیس المجلس األعلى للقضاء

 

                                                                د.صالح بن عبدهللا بن حمید

 

مواد أخرى

تعمیم رقم 518 / ت في 7/ 23/ 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل في اإلجتماع العاشر

تعمیم رقم 509 /ت في 5/ 7 / 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل لقضاة محاكم االستئناف

تعمیم بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل في اإلجتماع التاسع
تعمیم رقم 466 /ت في 18/ 4 / 1435ھـ بشأن الدوائر القضائیة المتاحة للنقل

تعمیم على أصحاب الفضیلة قضاة االستئناف في جمیع المحاكم
تعمیم ألصحاب الفضیلة القضاة رؤساء المحاكم ومساعدیھم وقضاة محاكم الدرجة األولى القائمین بأعمال كتابات العدل
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