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

التقرير الشهري ألهم مستجدات األنظمة واللوائح مركز البحوث قدم لكم ي

 تزويد أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب العدلقرارات والتعاميم، وذلك حرصًا منه على  وال

؛ بأهم ما يِجدُّ في الساحة التنظيمية، وقد سعى المركز إلنجاز هذا التقرير والباحثين

لتوثيق أهم ما جّد، وما تغّير وما تطّور من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميم، 

المرافق العدلية ويساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها للنهوض بكل ما يخدم 

بكفاءة وجودة، وقد ارتكز هذا التقرير على المصادر الوطنية؛ وهي: المركز الوطني 

للوثائق والمحفوظات، ووكالة األنباء السعودية، وجريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة 

 من وزارة العدل.

 وقد تضمن التقرير ستة أقسام، وهي:

 األنظمة واالتفاقيات. أولــًا:

 اللوائح والتنظيمات. ثانيًا:

 األوامر والتعليمات. ثالثًا:

 تعاميم وزارة العدل. رابعًا:

 ما نشر في جريدة أم القرى. خامسًا:

 األنظمة التي دخلت حيز النفاذ. سادسًا:

المنشود من جمعه ق الهدف أن يحقويتطلع مركز البحوث من هذا التقرير 

 جل أن نكون قد وفقنا لتحقيق ذلك. ، كما نرجو من الله عز وه وتوثيقهوكتابت

 والله يحفظكم ويرعاكم.

 

 

 مدير عام مركز البحوث 

 د. بشار بن عمر المفدى 
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 تقرير الشهر الحالي  (1)

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة 2) 
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 ه 1441/ 7/ 16

مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب  الموافقة على مذكرة تفاهم في   -1
التقني والمهني في المملكة والمعهد الكوري ألبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية  

 . كوريا 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 ه1441-7-16( وتاريخ 90مرسوم ملكي رقم )م/

 ه 1441- 7-15( وتاريخ 468قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 (4823ه، العدد )25/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554926692907800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554918772907300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554933502908300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554918772907300/
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 ه 1441/ 7/ 1

 هـ 1431تعديل تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية لعام   -1

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار 

 ه1/7/1441( تاريخ 439قرار مجلس الوزراء رقم )ا  أداة االعتماد 

 (4822) ه، العدد18/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 1

 ه 1441قواعد التفتيش والتحقق في اإلفالس لعام   -2

 لجنة اإلفالس جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 ه1/7/1441، تاريخ 13/220قرار مجالس وهيئات رقم 

 الئحة 

 حالة النشر 
 (4823) ه، العدد25/7/1441نشر في جريدة أم القرى 

 

 

 ه 1441/ 7/ 2

 ه 1441وإدارتها لعام  نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها   -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 ه2/7/1441( تاريخ 58مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ 1441-7-1( تاريخ 440قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 تعميم وزارة العدل 
 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

 حالة النشر 
 (4822) ه، العدد18/7/1441نشر في جريدة أم القرى 

 

 

 . اإلشرافية للتخصيص تولي لجنة برنامج التخصيص اعتماد خطط اللجان   -4 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار  

 ه8/7/1441( تاريخ 457قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد  ه 1441/ 7/ 8

 
 تعميم وزارة العدل 

 ه16/7/1441تاريخ   8063/ت/13تعميم إداري رقم 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37504 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=JC0P1JSZTcCEhdgTYauOFQ%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005537321799900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005537321799900/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xgmN6w3KyqR8bo2DHdGqrA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554949832909300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554942402908800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554942402908800/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=aIe7ySXV3rCgN8Igbs8pdg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005942911803500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584007352521816800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005942911803500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584005942911803500/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=GWLjR%2FkLNVWx9RPIpiy0uA%3D%3D
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 ه 1441/ 7/ 9

تعديل المادتين )السادسة واألربعين( و )السابعة واألربعين بعد المائة( من نظام اإلفالس لعام   -5
 . ه 1439

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 ه1441/ 7/ 9 تاريخ (89م/ ) مرسوم ملكي رقم أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 ه 14/7/1441تاريخ   8059/ت/13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37500 

 

 . الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم )البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات(  -6 

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار  

 ه 1441/ 7/ 15
 أداة االعتماد 

 ه1441-7-15( تاريخ 475قم )ر الوزراء مجلسقرار 

 الئحة  

 (4823ه، العدد )1441/ 7/ 25نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر  

 

 ه 1441/ 7/ 15

بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في   -7
 حكمها )المحدثة(. 

 الوزراءمجلس  جهة اإلصدار 

 ه1441-7-15( تاريخ 476رقم )مجلس الوزراء  قرار أداة االعتماد 

 (4823ه، العدد )1441/ 7/ 25نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 15

 . الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة وفقًا لترتيباتها التنظيمية  -8

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار 

 ه1441-7-15( تاريخ 473رقم )مجلس الوزراء  قرار أداة االعتماد 

 (4823ه، العدد )1441/ 7/ 25نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EbOKmieJ5ipLN%2FQWbLSqBg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606571062977400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606578472977900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606571062977400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606590822978400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606590822978400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606601492978900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606601492978900/
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 ه 1441/ 7/ 1

تضم وزارة " الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية االجتماعية" وُيعدل اسمها ليكون   -1

 ". والتنمية االجتماعية "وزارة الموارد البشرية  

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 ه1/7/1441( تاريخ 455أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد 

 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

 

 ه 1441/ 7/ 1

 تحّول "الهيئة العامة لالستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة االستثمار".    -2

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 ه1/7/1441( تاريخ 455أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد 

 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

 

 ه 1441/ 7/ 1

 يعّدل اسم "وزارة التجارة واالستثمار" ليكون "وزارة التجارة".  -3

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 ه1/7/1441( تاريخ 455أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد 

 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7bTPA9xH%2F6jOczU4SO7CQQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=OhxPSe5Qh1x198w1UknK8A%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=rZi573tVpHAhe4BcuL0%2BMg%3D%3D
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 ه 1441/ 7/ 1

 تحّول "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 ه1/7/1441( تاريخ 455أمر ملكي رقم )أ/ أداة االعتماد 

 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

 

 ه 1441/ 7/ 1

 تحّول "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".  -5

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 ه1/7/1441( تاريخ 455أمر ملكي رقم )أ/

 الئحة 

 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

 

 ه 1441/ 7/ 1

اإليرادات غير النفطية بالبيانات المطلوبة  التأكيد على الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية  -6
 . وفق النموذج

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار 

 ه2/7/1441( تاريخ 40990أمر سامي رقم ) أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 7/ 1

 عرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير.  -7

 جهة اإلصدار 
 الديوان الملكي

 أداة االعتماد 
 ه24/7/1441تاريخ  524أمر ملكي رقم: أ/

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=AzydKy5O5cMFOzg39WEEvg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=348rBPEuNILqqfqbZGmMWg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606608902979400/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=DE2C1RgjP5FAOQi5aH8fnA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=VOB%2BwiiG3TOOpOEquUd35g%3D%3D
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 ه 1441/ 7/ 7

تعميم/ ربط الخدمات اإللكترونية لألجهزة العامة المقدمة عبر منصاتها اإللكترونية بمنصة   -1
الخدمات الحكومية )منصة وطني( التابعة للمركز الوطني لقياس  تقييم تجربة المستفيدين من 

 أداء األجهزة العامة )أداء(. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه7/7/1441تاريخ  8050/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37491 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 7

 تعميم/ الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.  -2

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه7/7/1441تاريخ  8051/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37492 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 8

 تعميم/ ارتباط بنك التصدير واالستيراد السعودي بمعالي وزير الصناعة و الثروة المعدنية.  -3

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه8/7/1441تاريخ  8053/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37494 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 8

تعميم/ المقصود بتوثيق عقود الزواج لفئة القبائل النازحة ومن في حكمهم دون اشتراط إحضار   -4
ببطاقة سارية المفعول، هو توثيق عقود الزواج بموجب بطاقات أو   جواز سفر و االكتفاء

 اقامات سارية المفعول، وليس السماح لهم بالزواج من المواطنين و المواطنات. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه8/7/1441تاريخ   8054/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37495 رابط التعميم 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.
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 ه 1441/ 7/ 14

 تعميم/ نقل مهام لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار.  -5

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 14/7/1441 تاريخ  8060/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37501 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 14

 تعميم/ إفراغ العقارات المملوكة لشركات مساهمة أحد مؤسسيها وقف.  -6

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 14/7/1441تاريخ   8061/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37502 التعميم رابط 

 

 ه 1441/ 7/ 15

خط علوي لنقل الكهرباء من معمل   م تعميم/ رغبة شركة أرامكو السعودية حجز موقع حر  -7
 غاز الحوية إلى معمل حرض لضغط الغاز. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه15/7/1441تاريخ  8062/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37503 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 20

 تعميم/ تشكيل لجنة لتطوير أعمال وحدة المراجعة الداخلية .  -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه20/7/1441تاريخ  8064/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37505 التعميم رابط 

 ه 1441/ 7/ 20

تعميم/ إنشاء وحدة في وكالة الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي مختصة بالتحقيقات مرتبطة   -9
 باإلدارة العامة لشؤون األنظمة. 

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 20/7/1441تاريخ   8066/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37507 رابط التعميم 
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 ه 1441/ 7/ 20

 من اللجنة العليا الدائمة ألمن المعلومات.  تعميم/ تشكيل لجنة فرعية )تنفيذية(  -10

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 20/7/1441تاريخ   8067/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37508 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 20

 تعميم/ إعادة تشكيل لجنة التعامالت اإللكترونية.  -11

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 20/7/1441تاريخ   8068/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37509 رابط التعميم 

  

 ه 1441/ 7/ 20

 تعميم/ إنشاء مكتب للمصالحة في المحكمة التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.  -12

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 1441/ 20/7تاريخ   8069/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37510 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 7/ 20

 تعميم/ إعادة تشكيل اللجنة العليا الدائمة ألمن المعلومات.  -13

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه 20/7/1441تاريخ   8070/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37511 رابط التعميم 
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 ه 1441/ 7/ 21

 تعميم/ بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.  -14

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 ه21/7/1441تاريخ   8072/ت/13تعميم إداري رقم  أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37514 رابط التعميم 
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 ه 1441/ 7/ 4

ــاالت وتقنـية المعلومات في المملكة العربية 1 -1 الموافقة على ـمذكرة تـفاهم بين وزارة االتصـــــ

الســـــــعودية ووزارة االتصـــــــاالت وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيســـــــيا للتعاون في مجال 

- 7- 4هـــــــــــ الموافق  1440- 11-1المعلومات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ  االتصــــاالت وتقنية  

 .م2019

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 ه1441-5-20( وتاريخ 64مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ 1441- 5-19( وتاريخ 336قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 (4820ه، العدد )4/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 4

 هــ، ليكــــون بالنص 1437- 1-27( وتــاريخ  34تعــديل البنــد )ثالــثــًا( مــن قــــرار مجلــس الــوزراء رقــــم ) -2

ــيح واختيـار المواطنين للعمـل في المنظمـات والهيئـات الموافقـة على  ثـالثـًا: اآلتي: ترتيبـات ترشـــــ

 اإلقليمية والدولية.

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار 

 ه 1441- 5-19( وتاريخ 339رقم ) مجلس الوزراء قرار أداة االعتماد 

 (4820ه، العدد )4/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 4

المحلي والمشتريات  ( من البند )خامسًا( من الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى  7تعديل الفقرة )   - 3

الحكومية، لتكون بالنص اآلتي: الموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وآليات  

ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك التعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل  

 ( من البند )ثالثًا(. 4بالمشتريات الحكومية دون إخالل بما ورد في الفقرة ) 

 مجلس الوزراء اإلصدار  جهة 

 هـ 1441-6-24( وتاريخ 422قرار رقم ) أداة االعتماد 

 (4820ه، العدد )4/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 .التقرير ونشرت في شهر التقريرقبل شهر الصادرة يتضمن هذا القسم الوثائق  *

https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725198421459500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725192431459000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725204931460000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725198421459500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725212871460500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725212871460500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725219741461000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725219741461000/
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 ه 1441/ 7/ 4

 الكهروضوئية الصغيرة. اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية   -4

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

-47-2قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )
 هـ 1441-4- 29( وتاريخ 41

 الئحة 

 (4820ه، العدد )4/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 11

العربية السعودية إلى االتفاقية اإلطارية لتأسيس التحالف  الموافقة على انضمام المملكة  -5
 . م 2019- 2- 19الدولي للطاقة الشمسية، الموقعة في مدينة )نيودلهي( بتاريخ  

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 ه1441-6-18( وتاريخ 78مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ 1441- 6-17( وتاريخ 406قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 11

المتصلـة باإلقـراض )التمـويل( المنصـوص عليهـا في تنظيم بنك  الموافقـة علـى األحـكام    -6
 التصـدير واالستيـراد السعـودي المـوافق عليه. 

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 ه1441-6-25( تاريخ 81مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ 1441-6-24( تاريخ 423قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ميم وزارة العدل تع 
 ه8/7/1441تاريخ   8055/ت/13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37496 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725226861461500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725226861461500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725312581462600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725226861461500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407917190008100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407922480008600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407910420007600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407917190008100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407962530011800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407945030010800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
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 ه 1441/ 7/ 11

 الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي.   -7

 مجلس الوزراء جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441- 6-24( وتاريخ 426قرار مجلس الوزراء رقم )

 2الئحة ، 1الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 ه3/7/1441تاريخ  8048/ت/13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37487 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 ه 1441/ 7/ 11

 إجراء عدد من التعديالت على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.  -8

 وزارة العدل جهة اإلصدار 

 هـ1441-6-26( تاريخ 7414قرار وزير العدل رقم ) أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 ه20/7/1441تاريخ   8071/ت/13تعميم إداري رقم 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37513 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 ه 1441/ 7/ 11

الحكومية المدفوعة من المنشآت  تعديل الالئحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم  -9
 . الصغيرة والمتوسطة الجديدة

 اللجنة الوزارية اإلشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 ه 1440- 9-9( تاريخ 2019-04-03قرار اللجنة الوزارية اإلشرافية رقم )

 الئحة 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407933140009800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407933140009800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407933140009800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407927700009100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407900710007000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407900710007000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407899000006600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407899000006600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407899000006600/
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 ه 1441/ 7/ 18

  األجهزة والمنتجات الطبية السعودية المرفوعة لالعتماد لوائح وأنظمة مشاريع مواصفات  -10
 م 2020م ومواصفات األجهزة والمنتجات الطبية السعودية المطلوب سحبها لعام  2020للعام  

 الهيئة العامة للغذاء والدواء جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441-6-3( وتاريخ 1440 18-7/9قرار رقم )

 الئحة 

 حالة النشر 
 (4822ه، العدد )18/7/1441نشر في جريدة أم القرى 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1584007991091824500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584007991091824500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584007991091824500/
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 ه 1441/ 7/ 4

 اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.  -1

  هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

-47-2قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج رقم )
 هـ 1441-4- 29( وتاريخ 41

 الئحة 

 (4820ه، العدد )4/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 11

باإلقـراض )التمـويل( المنصـوص عليهـا في تنظيم بنك  الموافقـة علـى األحـكام المتصلـة   -2
 التصـدير واالستيـراد السعـودي المـوافق عليه. 

 جهة اإلصدار 
 الديوان الملكي

 أداة االعتماد 

 ه1441-6-25( تاريخ 81مرسوم ملكي رقم )م/

 هـ 1441-6-24( تاريخ 423قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة 

 ه8/7/1441تاريخ   8055/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37496 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 7/ 11

 الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي.  -3

 جهة اإلصدار 
 مجلس الوزراء

 هـ 1441- 6-24( وتاريخ 426قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 2الئحة ، 1الئحة

 ه3/7/1441تاريخ  8048/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37487 

 (4821ه، العدد )11/7/1441نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725226861461500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725226861461500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725312581462600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1582725226861461500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407962530011800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407945030010800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407927700009100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407933140009800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407933140009800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407933140009800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
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 ه 1441/ 7/ 25

 تحّول "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".  -4

 الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة 
 ه1/7/1441( تاريخ 455أمر ملكي رقم )أ/

 الئحة 

 ه6/7/1441تاريخ  8049/ت/13تعميم إداري رقم  تعميم وزارة العدل 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37490 

 حالة النشر 
 (4823) ه، العدد25/7/1441نشر في جريدة أم القرى 

 

 

 ه 1441/ 7/ 25

 ه. 1441قواعد التفتيش والتحقق في اإلفالس لعام   -5

 لجنة اإلفالس جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 ه1/7/1441، تاريخ 13/220قرار مجالس وهيئات رقم 

 الئحة 

 حالة النشر 
 (4823) ه، العدد25/7/1441نشر في جريدة أم القرى 

 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=348rBPEuNILqqfqbZGmMWg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606608902979400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584606608902979400/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=xgmN6w3KyqR8bo2DHdGqrA%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554949832909300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554942402908800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1584554942402908800/
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 اإلصدارات السابقة 

 

 

 السنة  الشهر  رقم اإلصدار  

 ه 1440 شوال    - رمضان   –شعبان   اإلصدار األول 

 ه 1440 ذي القعدة   اإلصدار الثاني 

 ه 1440 ذي الحجة  اإلصدار الثالث 

 ه 1441 محرم  اإلصدار الرابع 

 ه 1441 صفر   اإلصدار الخامس 

 ه 1441 ربيع األول  اإلصدار السادس 

 ه 1441 ربيع اآلخر  اإلصدار السابع 

 ه 1441 جمادى األولى  اإلصدار الثامن 

 ه 1441 جمادى اآلخر  اإلصدار التاسع 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV1.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV2.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV3.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV4.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV5.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV6.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV7.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV8.pdf
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV9.pdf


  
  

 
   

21 
 

 وزارة ال

 

 المملكة العربية السعودية، الرياض

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


