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 المقدمة
 :وبعد والمرسلين، األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 ماأىم ب العدل؛ وكّتاب القضاة الفضيلة أصحاب بتزويد البحوث مركز من رغبة
 األنظمة لمستجداتالتقرير الشهري ) أيديكم بين نضع التنظيمية، الساحة في يِجد  

 من تطّور وما تغّير وما جّد، ماأىم  نستوِعب   وفيو (0)(والتعاميم والقرارات واللوائح
 بالدراسات القيام البحوث مركز مهمات من إذ ؛وتعاميم وقرارات وأوامر ولوائح أنظمة

 من الرفع بهدف المملكة؛ في والتوثيق القضاء مرفق يخدم بما القضائية والبحوث
 في يجد لما المستوعبة الوطنية بالمصادر ذلك على اعتمدنا وقد ،وجودتو ،كفاءتو

، السعودية األنباء وكالة، و والمحفوظات للوثائق الوطني المركز :وىي األمر؛ ىذا
 .العدل وزارة من الصادرة التعاميم، و القرى أم جريدةو 

على مواد مرتبة ترتيبًا زمنياً، قسم التقرير إلى خمسة أقسام، كل قسم يحتوي  كما
 :وىذه األقسام ىي

 واالتفاقيات األنظمة. 
 والتنظيمات اللوائح. 
 والتعليمات األوامر. 
 العدل وزارة تعاميم. 
 القرى أم جريدة في نشر ما. 

 القضاة، الفضيلة أصحاب على ي يسِّر أن من ىذا التقرير البحوث مركز ويأمل
 -معهم -ليصل واللوائح؛ األنظمة في والمتغّيرات المستجّدات متابعة العدل؛ وكّتاب
 .بلدنا طموحات إليو تصبو ما إلى القضاء بمرفق

 واهلل يحفظكم ويرعاكم.
 مركز البحوثعام مدير 

  د. بشار بن عمر المفدى       

                                                           
 .؛ تسهيال للقراءةهـ1441من عام  وشوال شعبان ورمضانشهر  تقريرتقرير استثناًء؛ فقد دجمنا هذا ال (1)
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 واالتفاقيات األنظمة
 ىـ0493إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة )أ( من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي لعام  .0

 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 
 هـ10/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 ه14/10/1441، تاريخ 444قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bd4vcw4oYruaW6ThiAZjaw%3D%3D الرابط:

 

( من 0الواردة في الفقرة ) "أسبوعينمدى فترة ال تزيد على "الموافقة على حذف عبارة  .9
 ( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة91المادة )

 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 
 هـ10/10/1441: اإلصدارتاريخ 

رقم امللكي  رسوماملتوج بامل، 14/10/1441، تاريخ 441قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد
  هـ10/10/1441تاريخ  01م/

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1556145381587542300 الرابط:
 4774هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:

 هـ7/0/1441تاريخ  7771/ت/11رقم  تعميم وزارة العدل:
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37181: الرابط

 

  ىـ0441نظام صندوق االستثمارات العامة لعام  .3
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي رسوماملتوج باملهـ، 11/10/1441، تاريخ 404قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد

  هـ14/0/1441تاريخ  04م/
 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yCMbotm5uxDOkzk4%2F9MhJg%3D%3D 

 4777هـ، العدد 44/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 هـ14/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم  تعميم وزارة العدل:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37199: الرابط

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bd4vcw4oYruaW6ThiAZjaw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1556145381587542300/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37181
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yCMbotm5uxDOkzk4%2F9MhJg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yCMbotm5uxDOkzk4%2F9MhJg%3D%3D
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المادة الرابعة ) الخاصة بتشكيل مجلس الضمان الصحي( من نظام الضمان الصحي تعديل  .4
 ه0491التعاوني لعام 

 جملس الوزارءجهة اإلصدار: 
 هـ10/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ، 10/10/1441، تاريخ 474قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FVrfnOx3XsZ31tREbY91zA%3D%3D الرابط:
 

 نظام صندوق التنمية الزراعية وتنظيم صندوق التنمية الوطنيتعديل  .5
 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 

 هـ 14/10/1441تاريخ تاريخ اإلصدار: 
 هـ 14/10/1441تاريخ  010قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 / https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649263484102100الرابط:

  4701هـ، العدد 10/10/1441نشر يف جريدة أم القرى حالة النشر: 
 

 ه0499تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري لعام  .6
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 14/10/1441، تاريخ 010قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 11/10/1441تاريخ  111م/
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649259884101600 الرابط:

 4701هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 

 والمطاعم بتقديم منتجات التبغضوابط ورسوم الترخيص للمقاىي  .7
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 10/10/1441، تاريخ 044قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 11/10/1441تاريخ  117م/
 https://www.uqn.gov.sa/articles/1559391521006587300 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2FVrfnOx3XsZ31tREbY91zA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649263484102100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649263484102100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649259884101600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1559391521006587300


 

6 
 

 4701هـ، العدد 40/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 

 ه0441نظام اإلقامة المميزة لعام  .8
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 10/10/1441، تاريخ 041قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 11/10/1441تاريخ  114م/
 /3011700https://www.uqn.gov.sa/articles/155822349144 الرابط:

 4701هـ، العدد 11/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 هـ44/0/1441تاريخ  7011/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37216:الرابط
 

 ه0441مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام نظام  .9
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 14/10/1441، تاريخ 040قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 17/10/1441تاريخ  111م/
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792072937616700 الرابط:

 4704هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 ه11/11/1441تاريخ  7011ت//11 رقم تعميم وزارة العدل:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37226: الرابط

   

 إلغاء عدد من أنظمة الحج والعمرة .01
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 14/10/1441، تاريخ 040قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 17/10/1441تاريخ  111م/
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792072937616700 الرابط:

 4704هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1558223491443011700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37216
https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792072937616700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37226
https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792072937616700/
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إضافة فقرة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لعام  .00
 ىـ0497
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 14/10/1441، تاريخ 044قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 17/10/1441تاريخ  111م/
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792055957615200 الرابط:

 4704هـ، العدد 11/11/1441القرى بتاريخ يف جريدة أم نشر  حالة النشر:
  ه11/11/1441تاريخ  7010ت//11 رقم تعميم وزارة العدل:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37225:  الرابط
 

 ه0413المعادن الثمينة واألحجار الكريمة لعام تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام  .09
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 14/10/1441، تاريخ 044قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 17/10/1441تاريخ  111م/
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792055957615200 الرابط:

 4704هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
  ه11/11/1441تاريخ  7010ت//11 رقم تعميم وزارة العدل:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37225:  الرابط
 

 ه0491تعديل المادة الثانية عشرة من نظام األسماء التجارية لعام   .03
 الديوان امللكي: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
رقم  امللكي، املتوج باملرسوم 14/10/1441، تاريخ 044قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 هـ 17/10/1441تاريخ  111م/
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792055957615200 الرابط:

 4704هـ، العدد 11/11/1441القرى بتاريخ يف جريدة أم  نشر حالة النشر:
  ه11/11/1441تاريخ  7010ت//11 رقم تعميم وزارة العدل:

https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792055957615200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37225
https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792055957615200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37225
https://www.uqn.gov.sa/articles/1559792055957615200/
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 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37225:  الرابط
 

 ىـ0439المسؤولية المدنية عن األضرار النووية لعام والعشرين من نظام تعديل المادة الثامنة  .04
 الديوان امللكي جهة اإلصدار:

 ه14/11/1441 تاريخ اإلصدار:
 ه14/11/1441تاريخ  117/م مرسوم ملكي رقم أداة االعتماد:

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5DTsqwKcEcuoJ1SGTELyew%3D%3D الرابط:

 ه40/11/1441تاريخ  7044/ت/11رقم  تعميم وزارة العدل:
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37243 الرابط:

 
 

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37225
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5DTsqwKcEcuoJ1SGTELyew%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37243
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 والتنظيماتاللوائح 
 ىـ0441الئحة المحافظة على الذوق العام لعام  .0

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ14/0/1441تاريخ  444قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد
 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gdJFxP1faVMBZebc29g40Q%3D%3Dالرابط: 

 4774هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 هـ7/0/1441تاريخ  7774/ت/11رقم  تعميم وزارة العدل:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37184: الرابط

  

 ىـ0441لعام  الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني .9
 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 

 هـ14/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ14/0/1441تاريخ  441قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

الرابط: 
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0POGZQV%2FbHOdCDPxcKTD1w%3D%3D 

 هـ0/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم : تعميم وزارة العدل
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37195 :الرابط

 

 ىـ0441 تنظيم المركز الوطني إلدارة النفايات وخطة إنشائو لعام .3
 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 

 هـ11/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ11/0/1441تاريخ  407قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1556740426059152900الرابط: 

 4777هـ، العدد 44/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 هـ14/0/1441تاريخ  7701/ت/11رقم : العدلتعميم وزارة 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37196 :الرابط
 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=gdJFxP1faVMBZebc29g40Q%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0POGZQV%2FbHOdCDPxcKTD1w%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=0POGZQV%2FbHOdCDPxcKTD1w%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37195
https://www.uqn.gov.sa/articles/1556740426059152900/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37196
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 ىـ0441 لعام السعودي لألعمال االقتصاديةتنظيم المركز  .4

 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 
 هـ11/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ11/0/1441تاريخ  404قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1556740446029154400الرابط: 

 4777هـ، العدد 44/10/1441يخ يف جريدة أم القرى بتار  نشرت حالة النشر:
 هـ14/0/1441تاريخ  7700/ت/11تعميم إداري رقم : تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37198 :الرابط
 

 ىـ0441 القطاع غير الربحي لعاملمركز الوطني لتنمية الموافقة على إنشاء ا .5
 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 

 هـ11/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ11/0/1441تاريخ  400قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1557329166940842800الرابط: 

 4770هـ، العدد 11/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 هـ0/0/1441تاريخ  7701/ت/11رقم : تعميم وزارة العدل

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37193 :الرابط
 

 ىـ0495الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام من تعديل وحذف مواد  .6
 وزارة املالية: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/0/1441تاريخ  4040رقم  وزاريقرار : أداة االعتماد

الرابط:
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qM5DKYIQT%2BRAYAp%2BGeX0jQ%3D%3D 

 4770هـ، العدد 44/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

 ه0441اإلحصائية لعام  االستراتيجية الوطنية للتنمية .7
 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1556740446029154400/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37198
https://www.uqn.gov.sa/articles/1557329166940842800/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37193
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qM5DKYIQT%2BRAYAp%2BGeX0jQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=qM5DKYIQT%2BRAYAp%2BGeX0jQ%3D%3D
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 هـ10/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ10/0/1441تاريخ  474جملس الوزراء رقم قرار أداة االعتماد: 

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pRYFNDPoO95yMPtTto9obw%3D%3Dالرابط:

  

 ىـ0441تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري لعام  .8
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ40/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ40/0/1441تاريخ  400قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد

 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Al75GhUMecgc60%2FyNsd90w%3D%3D 

 4770هـ، العدد 14/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر حالة النشر:
 هـ0/0/1441تاريخ  7770/ت/11رقم  ر تعميم وزارة العدل:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37192: الرابط

 
إلغاء البنود )ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً( من التنظيم األساسي للمركز السعودي للتحكيم  .9

 التجاري
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ40/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ40/0/1441تاريخ  400الوزراء رقم قرار جملس : أداة االعتماد

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UeIjr9R41J0SDgPFwqca%2BQ%3D%3Dالرابط: 

 4770العدد هـ، 14/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشر  حالة النشر:
 

تعديل المواد الخامسة والثامنة والحادية عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني لعام   .01
 ىـ0439

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ14/10/1441تاريخ  010قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649263484102100الرابط: 

 4701هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pRYFNDPoO95yMPtTto9obw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Al75GhUMecgc60%2FyNsd90w%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Al75GhUMecgc60%2FyNsd90w%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=UeIjr9R41J0SDgPFwqca%2BQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649263484102100/
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 ىـ0438تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص لعام   .00
 الوزراءجملس : اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  014قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649266624102600الرابط: 

 4701هـ، العدد 10/10/1441لقرى بتاريخ يف جريدة أم ا نشرت حالة النشر:
 هـ44/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37209 :الرابط

 

 حقوق المؤلف لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام حماية  .09
 جملس إدارة اهلئية السعودية للملكية الفكريةجهة اإلصدار: 

 هـ14/10/1441تاريخ اإلصدار: 
تاريخ  4-0-4110رقم  جملس إدارة اهلئية السعودية للملكية الفكريةقرار جملس أداة االعتماد: 

 هـ14/10/1441
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433450838738700الرابط: 

 4701هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

التخطيطية للدارات لوائح وأنظمة الالئحة التنفيذية لنظام براءات االختراع والتصميمات   .03
 المتكاملة و األصناف النباتية والنماذج الصناعية

 جملس إدارة اهلئية السعودية للملكية الفكريةجهة اإلصدار: 
 هـ14/10/1441تاريخ اإلصدار: 
تاريخ  0-0-4110رقم  جملس إدارة اهلئية السعودية للملكية الفكريةقرار جملس أداة االعتماد: 

 هـ14/10/1441
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433441018738000الرابط: 

 4701هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

في الخدمة المدنية لعام  تعديالت على عدد من مواد الالئحة التنفيذية للموارد البشرية  .04
 ه0441

 وزارة اخلدمة املدنية: اإلصدارجهة 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1558649266624102600/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37209
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433450838738700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433441018738000/
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 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ17/10/1441تاريخ  4117قرار وزاري رقم أداة االعتماد: 

الرابط: 
a/Documents/Details?Id=u4GwrnDpW5gGhLW5gp4meQ%3D%3Dhttp://ncar.gov.s 

 

 ىـ0435تعديالت على الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام   .05
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ17/10/1441تاريخ  0144قرار وزاري رقم أداة االعتماد: 

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lR1j6BeHR1jQQUlPEtVtaA%3D%3Dالرابط: 

 هـ0/0/1441تاريخ  7770/ت/11رقم  تعميم ورزاة العدل:
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37191:الرابط

 

( إلى البند الثامن من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية 3إضافة فقرة برقم )  .06
 ىـ0437على الخارطة لعام 

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ10/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ10/10/1441تاريخ  040قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558648634144088100الرابط: 

 4701هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 هـ44/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37211:الرابط
 

 االنتقائية  الضريبة تعديل الالئحة التنفيذية لنظام .07
 جملس إدارة اهليئة العامة للزكاة والدخلجهة اإلصدار: 

 هـ 11/10/1441تاريخ تاريخ اإلصدار: 
تاريخ  4-1-10قرار جملس إدارة اهليئة العامة للزكاة والدخل رقم  أداة االعتماد:

 هـ11/10/1441
  / https://www.uqn.gov.sa/articles/1557939571282260500الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=u4GwrnDpW5gGhLW5gp4meQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=u4GwrnDpW5gGhLW5gp4meQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=lR1j6BeHR1jQQUlPEtVtaA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37191
https://www.uqn.gov.sa/articles/1558648634144088100/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37211
https://www.uqn.gov.sa/articles/1557939571282260500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1557939571282260500/
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  4770هـ، العدد 11/10/1441نشر يف جريدة أم القرى حالة النشر: 
 

 ىـ.0430( من المادة الرابعة من تنظيم ىيئة المدن االقتصادية لعام 0تعديل الفقرة )  .08
 الديوان امللكي:اإلصدارجهة 

 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ11/10/1441تاريخ  144أمر ملكي رقم أ/أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558648630644087600الرابط: 

 4701هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت  النشر:حالة 
 ه10/11/1441تاريخ   7010ت//11 رقم تعميم وزارة العدل:

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37224الرابط:

 
 ىـ0441لألمناء والخبراء لعام قواعد الترخيص   .09

 جلنة اإلفالس: اإلصدارجهة 
 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ11/10/1441تاريخ  1410/14رقم  وهيئات قرار جمالسأداة االعتماد: 
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558650385044121900الرابط: 

 4701هـ، العدد 10/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ نشرت  حالة النشر:
 

 ىـ0441الالئحة التنفيذية العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري لعام   .91
 هيئة النقل العام: اإلصدارجهة 

 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ10/10/1441تاريخ  4/4110/1/17قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5uAPaEKmp63uXH436Rvo2Q%3D%3Dالرابط: 

 

 ىـ0441البحرية لعام  الئحة التحقيق في الحوادث  .90
 هيئة النقل العام: اإلصدارجهة 

 هـ10/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ10/10/1441تاريخ  4/4110/1/14رقم  وهيئات قرار جمالسأداة االعتماد: 

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=dUDFZHKrEqhIA9QAVLvfHg%3D%3Dالرابط: 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1558648630644087600/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37224
https://www.uqn.gov.sa/articles/1558650385044121900/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=5uAPaEKmp63uXH436Rvo2Q%3D%3D
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 ىـ0441)المحدث( لعام اعتماد التصنيف السعودي للمهن  .99
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  041قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1558484057093654000الرابط: 

 4701هـ، العدد 14/10/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

 ىـ0433تعديل المادة السابعة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع لعام  .93
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  044قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433417448736500الرابط: 

 4701هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

 ىـ0441الالئحة التنفيذية إلجراءات االستئناف لعام   .94
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/10/1441تاريخ  0114قرار وزاري رقم أداة االعتماد: 

 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3AFhy0YTwONuDYQoYJa%2FOA%3D%3D 

 ه40/11/1441تاريخ  7044/ت/11 رقم :تعميم وزارة العدل
 moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37239tameem.://https الرابط:

 

تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية   .95
 ه0498لعام 
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/10/1441تاريخ  001قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1558484057093654000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433417448736500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=3AFhy0YTwONuDYQoYJa%2FOA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37239
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 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=TzusRUrDDc%2B9MNpsWBosbw%3D%3D 

  4704هـ، العدد 14/11/1441نشر يف جريدة أم القرى حالة النشر: 
 / https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952218899775500الرابط:

 

 ىـ0435تعديل على تنظيم الدعم السكني لعام   .96
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/10/1441تاريخ  004قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NokQYez4iKa0lSJ8Zokz%2BA%3D%3Dالرابط:

 ه11/11/144تاريخ  7014ت//11تعميم إداري رقم تعميم وزارة العدل: 
 intPDF?_id=37228https://tameem.moj.gov.sa/home/pr الرابط:

 

 ىـ0441ضوابط استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في الجهات الحكومية لعام   .97
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/10/1441تاريخ  000قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DnMrz8QCoAhluJhtFdsEAA%3D%3Dالرابط:

 ه17/11/1441 تاريخ  ســــــري-7010ت//11رقم  :تعميم وزارة العدل
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37231 الرابط:

 

 االنتقائية  الضريبةتعديل الالئحة التنفيذية لنظام   .98
 جملس إدارة اهليئة العامة للزكاة والدخلجهة اإلصدار: 

 هـ 10/11/1441تاريخ تاريخ اإلصدار: 
 هـ10/11/1441تاريخ  1111قرار جملس إدارة اهليئة العامة للزكاة والدخل رقم  أداة االعتماد:

 / https://www.uqn.gov.sa/articles/1560337663448394300الرابط:
  4704هـ، العدد 11/11/1441نشر يف جريدة أم القرى حالة النشر: 

 
خليج دليل اإلجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول ال .99

 ه0441العربية لعام 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=TzusRUrDDc%2B9MNpsWBosbw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952218899775500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952218899775500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=NokQYez4iKa0lSJ8Zokz%2BA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/printPDF?_id=37228
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DnMrz8QCoAhluJhtFdsEAA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37231
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560337663448394300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560337663448394300/
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 جملس الوزراء جهة اإلصدار:
 ه10/11/1441 تاريخ اإلصدار:
 ه10/11/1441تاريخ  077 قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد:

 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=2YSk7IeLNuNRpDiRR3ZeQA%3D%3D الرابط:

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=2YSk7IeLNuNRpDiRR3ZeQA%3D%3D
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 األوامر والتعليمات
 للموظفيناالعتراف بوثيقة السفر الرسمية )جواز السفر( التي استحدثها اإلنتربول الدولي  .0

 الذين يؤدون مهمات رسمية ذوات صلة بأعمالو
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ11/0/1441تاريخ  400رقم  وزاريقرار : أداة االعتماد

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HVc9qXukZRK88YlbY%2BeFzA%3D%3Dالرابط:
 

في الكشف عن  -من غير موظفي الهيئة  –لكل من يسهم تنظيم صرف مكافآت تشجيعية  .9
  مخالفات أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ11/0/1441تاريخ  400رقم  وزاريقرار : أداة االعتماد
  ttp://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kuCyerN1vD7DLG1o4zHuDw%3D%3Dh :الرابط

 

تعليمات وتوجيهات للجهات الحكومية التي يعمل بها العديد من األجانب في أعمال إدارية  .3
 شركات متعاقدةروتينية على مالك 

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ11/0/1441تاريخ  40444رقم  أمر سامي: أداة االعتماد
 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HKn%2BTb7NJjrGkWt8%2FAICnA%3D%3D 
 

 استمرار صرف بدل طبيعة العمل لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعماال رقابية .4
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ10/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ10/0/1441تاريخ  477رقم  قرار جملس الوزراء: أداة االعتماد

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=D5G8PigdJxDjHtUBMp8Q1A%3D%3D:الرابط

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HVc9qXukZRK88YlbY%2BeFzA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=kuCyerN1vD7DLG1o4zHuDw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HKn%2BTb7NJjrGkWt8%2FAICnA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=D5G8PigdJxDjHtUBMp8Q1A%3D%3D
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 الترخيص لبنك )كريديت سويس( فتح فرع لو في المملكة .5
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ10/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ10/0/1441تاريخ  470رقم  قرار جملس الوزراء: أداة االعتماد

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=se8VsIQAJfseTvbxvyTosA%3D%3Dالرابط:

  4770هـ، العدد 11/10/1441يف جريدة أم القرى  نشر النشر:حالة 
 / https://www.uqn.gov.sa/articles/1557329199170844800الرابط:

 

التوقيع مشتركاً التأكيد على الجهات الحكومية التي لديها حسابات بنكية االلتزام بأن يكون  .6
 بمن في ذلك الوزراء ، وفقاً للصالحيات التي تحددىا التعليمات

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ44/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ44/0/1441تاريخ  47741رقم  أمر سامي: أداة االعتماد
 http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8TiqbcCIWGwx3xXVyWA2hA%3D%3D :الرابط

 

التأكيد على مكاتب تحقيق الرؤية حل اإلشكاالت المتعلقة بتنفيذ مبادراتها بتفعيل التواصل  .7
 ووضع مستهدفات لمؤشراتهامع الجهات المنفذة 

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ11/10/1441تاريخ 140101أمر سامي رقم أداة االعتماد: 
  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=uQ2UKB92Hy2jcdGNV0WQIg%3D%3Dالرابط:

 

تخصيص الوحدة االستراتيجية للخدمات الطبية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية  .8
 العربية السعودية

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ14/10/1441تاريخ  011: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد
  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yI5Q%2B8f2SJDfVFdwgfhILw%3D%3Dالرابط:

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=se8VsIQAJfseTvbxvyTosA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1557329199170844800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1557329199170844800/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=8TiqbcCIWGwx3xXVyWA2hA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=uQ2UKB92Hy2jcdGNV0WQIg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=yI5Q%2B8f2SJDfVFdwgfhILw%3D%3D
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علق بالتسجيل العيني تولي الهيئة العامة للعقار مباشرة االختصاصات المقررة نظامًا فيما يت .9
 للعقار
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  017: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد

 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2B1EH%2FbzhNI5Rjnf8hZTcgw%3D%3D 

 هـ44/0/1441تاريخ  7700/ت/11تعميم إداري رقم تعميم وزارة العدل: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37210:الرابط

 

 التأكيد على االلتزام بمدة االبتعاث لمنسوبي الجهات الحكومية وعدم التوسع في التمديد .01
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  40710: أمر سامي رقم أداة االعتماد

 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=jUkysTpfRzRgbl7AWQ%2FE0w%3D%3D 

 هـ44/0/1441تاريخ  7700/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37213:الرابط

 

وزير العمل و التنمية اإلجتماعية لتعديل وإضافة بعض مواد لوائح نظامّي التأمينات قرار  .00
 االجتماعية و التأمين ضد التعطل عن العمل

 العمل والتنمية اإلجتماعية وزارة: جهة اإلصدار
 هـ11/10/1441: تاريخ اإلصدار
 هـ11/10/1441تاريخ /تأمينات( 414)قرار وزاري رقم : أداة االعتماد

 / https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952243779777000الرابط:

  4704هـ، العدد 14/11/1441نشر يف جريدة أم القرى حالة النشر: 
 

توجيهات لوزارة الحج والعمرة بعد صدور نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج لعام  .09
 ىـ0441

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2B1EH%2FbzhNI5Rjnf8hZTcgw%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=%2B1EH%2FbzhNI5Rjnf8hZTcgw%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37210
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=jUkysTpfRzRgbl7AWQ%2FE0w%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37213
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952243779777000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952243779777000/
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 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  040: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد

  ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=v62%2B7TSvEI9%2FKQIb%2B1T9iQ%3D%3Dالرابط:

 

 تشكيل فريق فني في الهيئة العامة لإلحصاء يتولى إعداد تصنيف سعودي موحد للمهن .03
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/10/1441تاريخ  041: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد

الرابط
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PWoMxszEzNtbLcB%2FMYPDBg%3D%3D 

 

وع تعديل القرار الخاص بإلزام جميع مالك اإلبل بوضع الشريحة اإللكترونية الخاصة بمشر  .04
 الترقيم والتسجيل اإللكتروني للحيوانات

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ14/10/1441تاريخ  041: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد
 / https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433420938737000الرابط:

 4701هـ، العدد 11/11/1441يف جريدة أم القرى بتاريخ  نشرت حالة النشر:
 

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيود أو عراقيل  .05
 على المنتجات السعودية

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ14/10/1441تاريخ  010: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد
  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9LgONijb2R2aTK7QWzme7A%3D%3Dالرابط:

 

تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة  إسناد عملية .06
 السعودية للخطوط الحديدية )سار(

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: اإلصدارتاريخ 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PWoMxszEzNtbLcB%2FMYPDBg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=PWoMxszEzNtbLcB%2FMYPDBg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433420938737000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1560433420938737000/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=9LgONijb2R2aTK7QWzme7A%3D%3D
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 هـ14/10/1441تاريخ  010: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد
  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ab9qeRypYLnp933J3Il6MQ%3D%3Dالرابط:

 

 بشأن ترشيد استهالك الجهات الحكومية للكهرباء وتوجيهاتتعليمات  .07
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/10/1441تاريخ  01144: أمر سامي رقم أداة االعتماد

 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=m6fFIV6S5%2FyUkANFpV7BHA%3D%3D 
 

 الوقاية من سوسة النخيل الحمراءآلية تنفيذ برنامج  .08
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/10/1441تاريخ  001: قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد

 الرابط:

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YDL2MpR%2BZXhAO7wfubr87A%3D%3D 

 

تولي صندوق التنمية الصناعية السعودي إدارة وتنفيذ الخدمات والمنتجات المالية الخاصة  .09
 ببرنامج ريادة الشركات الوطنية

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ41/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ41/10/1441تاريخ  001قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد
  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HNElMxYAU8khKYN1HUuPVg%3D%3Dالرابط:

 

 المياه والصرف الصحيتوجيهات وتعليمات بشأن حوادث السقوط في خزانات  .91
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ47/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ47/10/1441تاريخ  04004: أمر سامي رقم أداة االعتماد

  http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SmjrbzTKlhGH5IzzWJHn4g%3D%3Dالرابط:

 ه10/11/1441 تاريخ  7014ت//11 رقم: تعميم وزارة العدل

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=Ab9qeRypYLnp933J3Il6MQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=m6fFIV6S5%2FyUkANFpV7BHA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=YDL2MpR%2BZXhAO7wfubr87A%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=HNElMxYAU8khKYN1HUuPVg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=SmjrbzTKlhGH5IzzWJHn4g%3D%3D
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 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37222الرابط: 
 
 

باستخدام مصطلح )األشخاص ذوي اإلعاقة( في كافة المكاتبات الرسمية االلتزام  .90
 والتصريحات اإلعالمية

 : جملس الوزراءجهة اإلصدار
 ه11/11/1441 :تاريخو

 ه11/11/1441تاريخ  00040 أمر سامي رقمأداة االعتماد: 
الرابط: 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B2ctaLtsu%2BUFDB641dRwQ%3D%3D 

 ه11/11/1441تاريخ  7014/ت/11رقم : تعميم وزارة العدل

 gov.sa/home/DownloadP?id=37238https://tameem.moj. الرابط:

 
توجيو ممثلي الجهات الحكومية التي تشارك في مناقشات لجان مجلس الشورى حيال  .99

 مشروعات األنظمة بالتنسيق فيما بينها حيال ما يثار من ملحوظات
 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 

 ه14/11/1441 :تاريخو
 ه14/11/1441تاريخ  04444 أمر سامي رقمأداة االعتماد : 

 الرابط:
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4l%2BdoN8IOKnKqu%2BHmfUpyQ%3D%3D 

 ه11/11/1441تاريخ  7011ت//11رقمتعميم وزارة العدل: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37229 :الرابط

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37222
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B2ctaLtsu%2BUFDB641dRwQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B2ctaLtsu%2BUFDB641dRwQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4l%2BdoN8IOKnKqu%2BHmfUpyQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=4l%2BdoN8IOKnKqu%2BHmfUpyQ%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37229
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 (0)تعاميم وزارة العدل
ورقم  568على جميع األجهزة الحكومية بااللتزام بما تضمنو األمران رقم  التأكيد تعميم/ .0

وعدم استخدام أي نسخ غير أصلية لبرامج  بشأن االلتزام بنظام حقوق المؤلف 7991
الحاسب اآللي في أجهزة الحاسب التي تستخدمها وتوفير أقصى حماية ممكنة لحقوق 

 الملكية الفكرية.
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ14/10/1441: تاريخو
 هـ14/0/1441تاريخ  7700/ت/11رقم  تعميم إداري: أداة االعتماد

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37162:الرابط

 

إنشاء المركز الوطني لألرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي و مكافحة  تعميم/ .9
 الوطني لتنمية الحياة الفطرية التصحر، والمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، والمركز

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: تاريخو

 هـ14/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم  تعميم إداري: أداة االعتماد
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37163 :الرابط

 

من تملك العقارات واالستثمار في شراء  القانونيين الهئية السعودية للمحاسبين تمكينتعميم/  .3
 وبيع العقار وفقا لنظامها ولوائحها المقررة من مجلس إدارتها 

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ14/10/1441: تاريخو

 هـ14/0/1441تاريخ  7700/ت/11رقم  تعميم إداري: أداة االعتماد
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37166:الرابط

  

 تعميم/ تعيين مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة اإلحالة اإللكترونية .4
 العدل وزارة: اإلصدارجهة 

 هـ1/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ1/0/1441تاريخ  7744/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

                                                           
1
 .فقط تعمل الروابط داخل شبكة الوزارة 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37162
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37163
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37166
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 :tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37169https// :الرابط
 

 الهيكل التنظيمي للمحاكم تعميم/ استحداث إدارة الدعاوى واألحكام في .5
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ11/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ1/0/1441تاريخ  7741/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37170: الرابط
 

 ىـ 0441تعميم/ ساعات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان المبارك لعالم  .6
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ4/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ4/0/1441تاريخ  7740/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37173 الرابط:

 

تعميم/ التأكد من سريان مفعول الصكوك لألراضي المطلوب تخطيطها وسالمة ما بني عليها  .7
 ة الشؤون البلدية والقرويةوفق خطة العمل التنفيذية لمذكرة التعاون بين وزراة العدل و وزار 

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ11/10/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ11/10/1441تاريخ  7747/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37175 الرابط:

 

تعميم/ وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ىي الجهة المعنية بالمساجد وملحقاتها  .8
ومصليات األعياد واألراضي المخصصة للمساجد ومرافقها في المخططات ولها حق 

 اإلشراف اإلداري على نشاط المساجد الموقوفة التي عين الواقفون نظارا عليها 
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ4/0/1441: اإلصدار تاريخ

 هـ4/0/1441تاريخ  7740/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37177الرابط: 

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37169
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37170
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37173
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37175
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37175
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خدماتها اإللكترونية للمستثمرين على تعميم/ قيام الجهات الحكومية التي لم تكمل تقديم  .9
خدمات في مدة ال تتجاوز المنصة الوطنية الموحدة )مراس( بوضع تاريخ إكمال تنفيذ ال

 ()أسبوعين
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ4/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ4/0/1441تاريخ  7771/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37178 :الرابط

 

تعميم/ االتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة اإلمارات العربية  .01
رأس المال ولمنع  المتحدة لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى

 م0/4/9109ىـ الموافق 95/7/0441التهرب الضريبي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ7/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ7/0/1441تاريخ  7771/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37179الرابط: 
 

لعام  الزيتيتعميم/ االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن  .00
 م 99/0/9109دخلت حيز النفاذ بالنسبة للمملكة بتاريخ  م،9110

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ7/0/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ7/0/1441تاريخ  7774/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37182 :الرابط

 

 تعميم/ الئحة الوثائق القضائية .09
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ17/10/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ17/10/1441تاريخ  7770/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 37183https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id= الرابط:

 
 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37178
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37179
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37182
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37183
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تعميم/ عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب  .03
لنسبة لألمن المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات واألعمال الحساسة با

 الوطني 
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ14/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ14/0/1441تاريخ  7704/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37197 :الرابط
 

االستفادة من الخدمات والموارد التي يقدمها البرنامج بتعميم/ التأكيد على األجهزة العامة  .04
 الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ14/0/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ14/0/1441تاريخ  7707/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37200 :الرابط

 

 تعميم/ إلغاء االختصاص المكاني وفق الضوابط المشار إليها في القرار .05
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ41/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/0/1441تاريخ  7700/ت/11رقم  قضائيتعميم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37203 :الرابط

 

 ـ ى0441رمضان  04تعميم/ العقد االلكتروني للزواج والعمل بو اعتبارا من تاريخ  .06
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ41/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ41/0/1441تاريخ  7700/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37204 :الرابط

 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37197
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37200
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37203
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37204
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بين المملكة وجورجيا لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على االتفاقية  تعميم/ .07
الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها دخلت حيز النفاذ 

 م0/4/9109الموافق  95/7/0441ابتداًء من 
 وزارة العدل: اإلصدارجهة 

 هـ44/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ0/1441/ 44تاريخ 7704/ت/11إداري رقم تعميم أداة االعتماد: 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37207:الرابط
 

تعميم/ إضافة ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية  .08
 تنظيم صندوق التنمية الوطنيوتعديل 

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ44/0/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ44/0/1441تاريخ  7701/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37208:الرابط

 

تعميم/ الئحة )فرع تقييم أضرار حوادث المركبات( التنفيذية، وأن تكون تقارير التقييم  .09
الصادرة من المراكز المرخصة من وزارة التجارة واالستثمار في المدن والمحافظات التي 

 المعتمدة يوجد بها مراكز تقدير ىي التقارير
 وزارة العدل: اإلصدارة جه

 هـ44/0/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ44/0/1441تاريخ  7707/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37212:الرابط
 

سابقا للموظفين بنظام التقاعد المدني والعسكري إلى خدمات تعميم/ ضم الخدمات  .91
 التأمينات االجتماعية من خالل موقع مؤسسة التأمينات االلكتروني

 وزارة العدل: اإلصدارجهة 
 هـ44/0/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ44/0/1441تاريخ  7011/ت/11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37215 :الرابط

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37207
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37208
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37212
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37215
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تعميم/ التأكيد على تمديد مهلة التسجيل بأثر رجعي للعاملين لدى الجهات الحكومية  .90
دد وذلك لسجيل أي موالمؤسسات والهيئات العامة المشمولين بنظام التأمينات االجتماعية 

 ( شهًرا94بأثر رجعي تزيد عن )
 وزارة العدلجهة اإلصدار: 

 ه10/11/1441تاريخو: 
 ه10/11/1441 تاريخ  7011ت//11تعميم إداري رقم أداة االعتماد: 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37219 الرابط:

 

تعميم/ اإلجراءات التي تتخذىا الوزارات واألجهزة الحكومية )العسكرية والمدنية واألمنية(  .99
بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق وغيرىا من األجهزة التي تصرف المستحقات 

 ةلمنسوبيها من خالل وزارة الماليالمالية 
 وزارة العدلجهة اإلصدار: 

 ه10/11/1441تاريخو: 
 ه10/11/1441 تاريخ  7014/ت/11 رقمتعميم إداري أداة االعتماد: 

 adP?id=37220nlohttps://tameem.moj.gov.sa/home/Dow الرابط:
 

 ىـ5/3/0435( بتاريخ 89تعميم/ تعديل البند )ثالثًا( من قرار مجلس الوزراء رقم ) .93
 وزارة العدلجهة اإلصدار: 

 ه11/11/1441تاريخو: 
 ه11/11/1441تاريخ  7011ت//11 تعميم إداري رقم أداة االعتماد:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37227 الرابط:

 
تعميم/ تعديل االرتباط اإلداري لبعض المراكز من محافظتي القويعية والخرج إلى محافظتي  .94

 ين والدلم بمنطقة الرياضالر 
 وزارة العدلجهة اإلصدار: 

 ه44/11/1441تاريخو: 
 ه44/11/1441تاريخ  7014/ت/11تعميم إداري رقم  أداة االعتماد:

 http://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspxالرابط: 
 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37219
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37220
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37227
http://myintranet.moj.gov.local/Pages/taameem.aspx
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تعميم/ إعادة تشكيل لجان فحص العروض وتأمين األعمال والمشتريات عن طريق الشراء  .95
 والجوفالمباشر من كل من فرعي الوزارة بالقصيم 

 وزارة العدل جهة اإلصدار:
 ه41/11/1441 تاريخو:

 ه41/11/1441تاريخ  7017/ت/11 تعميم إداري رقم أداة االعتماد:
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37233 الرابط:

 

تعميم/ تعديل مسمى كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة ليكون كتابة العدل بشرق مكة  .96
المكرمة، وتعديل مسمى كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة ليكون كتابة العدل بغرب 

 المكرمةمكة 
 وزارة العدلجهة اإلصدار: 

 ه41/11/1441تاريخو: 
 ه41/11/1441تاريخ  7010/ت/11تعميم إداري رقم  أداة االعتماد:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37234الرابط: 
 

 تعميم/ تشكيل لجنة لدراسة تطوير بطاقة الموظف .97
 وزارة العدلجهة اإلصدار: 

 ه41/11/1441 تاريخو:
 ه41/11/1441تاريخ  7010/ت/11إداري رقم تعميم  أداة االعتماد:

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37235الرابط: 

 

 تعميم/ افتتاح كتابة عدل مركز تمير بمنطقة الرياض .98

 وزارة العدلجهة اإلصدار: 
 ه41/11/1441تاريخو: 

 ه41/11/1441تاريخ  7041/ت/11تعميم إداري رقم  أداة االعتماد:
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37236الرابط: 

 

المدينة ابة عدل مركز الصويدرة بكتابة عدل محافظة الحناكية بمنطقة كت  دمج تعميم/ .99
 المنورة

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37233
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37234
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37235
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37236
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 وزارة العدلجهة اإلصدار: 
 ه47/11/1441تاريخو: 

 ه47/11/1441تاريخ  7041/ت/11 تعميم إداري رقم أداة االعتماد:
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37237الرابط: 

 

التأكيد بعدم التصرف بعقارات الدولة إال وفًقا لألنظمة والتعليمات وإرسال الصكوك  تعميم/ .31
 للهيئة العامة لعقارات الدولة 

 وزارة العدلجهة اإلصدار: 
 ه40/11/1441تاريخو: 

 ه40/11/1441تاريخ  7041/ت/11تعميم إداري رقم  أداة االعتماد:
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37240 الرابط:

 
 
 

  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37237
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 ما نشر في جريدة أم القرى 
 الموافقة على إنشاء مركز اإلقامة المميزة .0

 جملس الوزراءجهة اإلصدار: 
 هـ10/10/1441تاريخ اإلصدار: 
 هـ10/10/1441تاريخ  447قرار جملس الوزراء رقم أداة االعتماد: 

  4704هـ، العدد 14/11/1441نشر يف جريدة أم القرى حالة النشر: 
 /https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952225699776000: الرابط

 ه11/11/1441تاريخ  7014ت//11 رقمتعميم وزارة العدل:  
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37230 :الرابط

 

 والتصفية اإلسنادتنظيم مركز  .9
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ10/17/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ10/17/1441تاريخ  410قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد

  4774، العدد هـ17/10/1441نشر يف جريدة أم القرى  :حالة النشر
  https://www.uqn.gov.sa/articles/1554919532684066000الرابط:

 هـ14/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 
 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37159 :الرابط

 
النظام )القانون( االسترشادي للوقاية من العنف واالستغالل و اإليذاء األسري لمجلس  .3

  العربيةالتعاون لدول الخليج 
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ10/17/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ10/17/1441تاريخ  414قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد

  4774، العدد هـ17/10/1441نشر يف جريدة أم القرى  :حالة النشر
  https://www.uqn.gov.sa/articles/1554919569984068500الرابط:

 هـ14/0/1441تاريخ  7704/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37161الرابط:

https://www.uqn.gov.sa/articles/1560952225699776000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37230
https://www.uqn.gov.sa/articles/1554919532684066000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37159
https://www.uqn.gov.sa/articles/1554919569984068500/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37161
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 تنظيم صندوق البيئة  .4

 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 
 هـ10/17/1441: اإلصدارتاريخ 

 هـ10/17/1441تاريخ  414قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد
  4774، العدد هـ17/10/1441يف جريدة أم القرى  نشر: حالة النشر

  https://www.uqn.gov.sa/articles/1554919635454071000الرابط:

 هـ14/0/1441تاريخ  7707/ت/11رقم تعميم وزارة العدل: 
  https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37164الرابط:

 

 دتعديل المادة )الثانية عشرة( من تنظيم المؤسسة العامة للتقاع .5
 جملس الوزراء: اإلصدارجهة 

 هـ44/17/1441: اإلصدارتاريخ 
 هـ44/17/1441تاريخ  440قرار جملس الوزراء رقم : أداة االعتماد

  4774، العدد 10/10/1441نشر يف جريدة أم القرى  :حالة النشر
 https://www.uqn.gov.sa/articles/1556145376887541800الرابط: 

 
 
 
 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1554919635454071000/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37164
https://www.uqn.gov.sa/articles/1556145376887541800

