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رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،  الحمد لله 

 وبعد: 

التقرير الشهري ألهم مستجدات  بين يدي القارئ الكريم مركز البحوث  طرحي

لشهر شعبان عام ألف وأربع مائة وواحد   قرارات والتعاميماألنظمة واللوائح وال 

أصحاب الفضيلة القضاة وكّتاب  ، وذلك رغبة  منه في تيسير وصول وأربعين للهجرة 

تطوير مرفق   بما ينعكس علىواالستفادة منها  المستجداتهم أل والباحثين العدل 

فرصد التقرير كل ما استجد في هذا الشهر وكذلك ما   ،القضاء ورفع كفاءته وجودته

مستقين ذلك من المصادر   من أنظمة ولوائح وأوامر وقرارات وتعاميمطرأ عليه تغيير 

سعودية، ووكالة األنباء ال وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الوطنية،

 يم الصادرة من وزارة العدل. م القرى، والتعام وجريدة أ

 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: 

 نفاذ. األنظمة التي دخلت حيز ال سادسًا: 

لذي وضع ألجله وهو  ا هذا التقرير الهدف  أن يحققمركز البحوث  ويطمح 

   خدمة المرافق العدلية والجهات البحثية بما يساهم في تطويرها وقيامها بمهماتها. 

 والله يحفظكم ويرعاكم. 

 

 عام مركز البحوث   ير مد                                                                                       

 . د. بشار بن عمر المفدى 
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم 
القرى

األنظمة التي دخلت 
حيز النفاذ

شعبان رجب جمادى اآلخر جمادى األول ربيع اآلخر ربيع األول صفر محرم

 

 تقرير الشهر الحالي  (1)

 

 ( مقارنة بين تقرير الشهر الحالي واألشهر السابقة 2)
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األنظمة واالتفاقيات اللوائح والتنظيمات األوامر والتعليمات

تعاميم وزارة العدل ما نشر في جريدة أم القرى األنظمة التي دخلت حيز النفاذ
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 ه 1441/ 8/ 8

المملكة العربية السعودية واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول  اتفاقية مقر بين حكومة  -1
 ية الموحدة لدول مجلس التعاون. الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكر 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-8( وتاريخ 91مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ1441-8-7( وتاريخ 483قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 14

 ( والطريق   الحزام )   مبادرة   ار ط إ   في   للتمويل   اإلرشادية   المبادئ   إلى   المملكة   انضمام اتفاقية   -2

 مجلس الوزراء  اإلصدار   جهة 

 االعتماد   أداة 
 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  508) رقم قرار مجلس الوزراء

 الئحة

 ( 4827) العدد  هـ1441/ 8/ 24 القرى  أم جريدة في  نشر النشر   حالة 

 

 ه 1441/ 8/ 15

 . التجاري   الرهن   نظام   تعديل   على  ، والموافقة نظام ضمان الحقوق باألموال المنقولة    -3

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 االعتماد   أداة 

 هـ1441-8-15( وتاريخ 94مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  512) رقمقرار مجلس الوزراء 

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/8/1441تاريخ 8090/ت/13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37533 

 )4826هـ العدد )1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  النشر   حالة 

 
 
 
 
 

 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045789560849900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045814640851300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045798940850400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045943360858800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045929880857900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466090667983200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466268957986100/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37533
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466191927984600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466191927984600/
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 ه 1441/ 8/ 15

 التجارية.   المحاكم   نظام  -4

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-15 وتاريخ(  93/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  511) رقم قرار مجلس الوزراء

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 21/8/1441تاريخ  8088/ت/13إداري رقم   تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37531 

 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 16

  التسوية   اتفاقات   بشأن   المتحدة   األمم   اتفاقية   إلى   السعودية   العربية   المملكة   انضمام    -5
 الوساطة.   من   المنبثقة   الدولية 

 ملكي ان الالديو اإلصدار جهة  

 هـ 1441-8-16 وتاريخ(  96/ م)  رقم ملكي  مرسوم أداة االعتماد 

 
 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  504) رقم قرار مجلس الوزراء

 الئحة

 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 16

  الرقمية،   التنمية   ووزارة   السعودية   العربية   المملكة   في   اإلعالم   وزارة   بين   تفاهم ال   مذكرة  -6
 ي. اإلعالم   التعاون   مجال   في   االتحادية   لروسيا   واإلعالم   واالتصاالت 

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 االعتماد   أداة 

 هـ 1441-8-16 وتاريخ(  97/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  505) رقم قرار مجلس الوزراء

 الئحة

 ( 4828) العدد  هـ1441  / 1/9القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045954220859300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045967380860700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37531
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045960220859800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045960220859800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045886530855600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045910840857000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045900900856100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639532701975700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639532701975700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639525341975200/
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 ه 1441/ 8/ 16

ووزارة الزراعة  زراعة في المملكة العربية السعودية  تفاهم بين وزارة البيئة والمياه وال ال مذكرة   -7
 المنتجات الزراعية والغذائية في روسيا االتحادية لزيادة تصدير  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-16( وتاريخ 98مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-14( وتاريخ 506قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4828)هـ العدد 1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 16

وتقنية المعلومات بين وزارة االتصاالت وتقنية  تعاون في مجال االتصاالت  ال   مذكرة  -8
 بان المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت في اليا 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-16( وتاريخ 99مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-14( وتاريخ 507قرار مجلس الوزراء رقم )

  الئحة

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 21

لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية    النموذج االسترشادي  -9
 ـ ه 1441السعودية ونظيراتها في الدول األخرى للتعاون في مجال اإلدارة الضريبية لعام  

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 529قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 

 ه 1441/ 8/ 22

  الة األنباء تفاهم للتعاون وتبادل األخبار بين وكالة األنباء السعودية ووك ال مذكرة   -10
 البنغالديشية  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-22( وتاريخ 106مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 528قرار مجلس الوزراء رقم )

  الئحة

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639516661974200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639508611973200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639512901973700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555211977700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639540761976700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639544201977200/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eYiGjRvyPDxW8cfNWQjnAg%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639504361972700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639497081971700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639500821972200/
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 ه 1441/ 8/ 22

لصين الشعبية في مجال  اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ا  -11
 النقل البحري  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-22( وتاريخ 107مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 531قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 22

 هـ 1441  لعام   والعشبية   الصيدالنية   والمستحضرات   المنشآت   نظام  -12

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-22 وتاريخ(  108/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 534رقم )قرار مجلس الوزراء 

 الئحة

 ( 4828) العدد  هـ1441  / 1/9القرى  أم جريدة في  نشر النشر   حالة 

 

 
 
 ه 1441/ 8/ 22
 

ة  والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين والسابع تعديل المواد األولى والثالثة عشرة   -13
 هـ 1433والعشرين من نظام المقيمين المعتمدين لعام  

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441-8-22( وتاريخ 109مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 536قرار مجلس الوزراء رقم )

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 28/8/1441تاريخ 8099/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37543 

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639489891971000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639479191970000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639485161970500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639562871978700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587644771112028500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639555271978200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639594081981700/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37543
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639588881981200/
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 ه 1441/ 8/ 28

 تعديل نظام التنفيذ للمادة ) الرابعة والسبعين( والغاء المادة )الخامسة والسبعين(  -14

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 هـ 1441-8-28( وتاريخ 110مرسوم ملكي رقم )م/ 

 ـ ه1441-8-28( وتاريخ 555قرار مجلس الوزراء رقم )

 ( 4828هـ العدد )1441/ 8/ 29نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587551671321814700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587551676481815200
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 ه 1441/ 8/ 7

 المملكة   في   الفقهي   المجمع   تنظيم   إلغاء  -1

 الوزراء  مجلس جهة اإلصدار 

 هـ1441-8-7 وتاريخ(  493) رقم الوزراء مجلس قرار أداة االعتماد 

 ( 4827) العدد  هـ1441/ 8/ 24 القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 7

 الدفاعية   والبحوث   للدراسات   سلطان   األمير   مركز   تنظيم   تعديل  -2

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ1441-8-7 وتاريخ(  490) رقم قرار مجلس الوزراء االعتماد أداة  

 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 11

 ( المعدلة )   الحكومية   والمشتريات   المنافسات   لنظام   التنفيذية   الالئحة  -3

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ1441-8-11 وتاريخ( 3479)  رقم المالية وزير قرار

 الئحة

 ( 4826هـ العدد )1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 13

 ( إلى الالئحة التنفيذية لنظام العمل 41إضافة مادة رقم )  -4

 االجتماعية الموارد البشرية والتنمية  وزارة  جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  
 ( وتاريخ142906قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ 13-08-1441 

 ) 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  النشر   حالة 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045774380849000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045823620852000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454931787922600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454880007921900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587153934191148500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587153934191148500/
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 ه 1441/ 8/ 14

 . والمدن   المناطق   تطوير   هيئات   تنظيم   تعديل  -5

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 1441-8-14 وتاريخ( 517) رقم قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/8/1441تاريخ 8091/ت/13  رقم إداري تعميم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37534 

 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 15

 هـ 1441  لعام   الطبية   والمستحضرات   ة دوي األ   لمنتجات   اإللزامية   القائمة   من   االستثناء   ضوابط   وثيقة  -6

 الحكومية  والمشتريات  المحلي  المحتوى  هيئة جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
  تاريخ 01  -41-453الحكومية رقم والمشتريات المحلي  المحتوى  هيئة   قرار

 هـ 15/8/1441

 

 ه 15/8/1441

 هـ 1441  لعام   وطنية   صناعة   المنتج   بأن   المصنع   إقرار   نموذج  -7

 الحكومية  والمشتريات  المحلي  المحتوى  هيئة جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 15/8 الحكومية بتاريخ والمشتريات لي المح المحتوى  هيئة   قرار االعتماد   أداة 

 

 ه 15/8/1441

 هـ 1441  لعام   اإللزامية   القائمة   من   االستثناء   ضوابط   وثيقة  -8

 والمشتريات الحكومية هيئة المحتوى المحلي   جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 15/8 الحكومية بتاريخ والمشتريات المحلي  المحتوى  هيئة   قرار أداة االعتماد 

 

 ه 15/8/1441

  الوطنية   المنتجات   أو   اإللزامية   القائمة   في   المدرجة   الوطنية   المنتجات   بتسليم   الخاصة   التعليمات  -9
 هـ 1441  لعام   الوطني   للمنتج   السعري   التفضيل   آللية   الخاضعة 

 حلي والمشتريات الحكومية حتوى المهيئة الم جهة اإلصدار 

 هـ 1441/ 15/8قرار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتاريخ  أداة االعتماد 

 
 
 
 
 
 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37534
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045861630853300/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=muoU7RPgyjLEBWl0mn7Wkg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=muoU7RPgyjLEBWl0mn7Wkg%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=z5LWYXLRh4ojHHllhc82UQ%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=EAuYVnCLmK93FtHpIUXyuA%3D%3D
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=bKXTX0L222dh1dFxXdF8Ug%3D%3D
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 ه 19/8/1441

 موال المنقولة الالئحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق باأل  -10

 وزارة التجارة  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441-08-19( وتاريخ 00312قرار وزير التجارة رقم )

 الئحة

 ( 4827ه، العدد ) 8/1441/ 24نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 21

 هـ 1441  لعام   المالية   لألكاديمية   التنظيمية   الترتيبات  -11

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 ه1441-8-21( تاريخ 538) رقممجلس الوزراء  قرار

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 28/8/1441تاريخ 8098/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37541 

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 21/8/1441

الئحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحته   -12
القائمين على تطبيق نظام المنافسات  ية والئحة تنظيم سلوكيات وأخالقيات  التنفيذ 

 ة والمشتريات الحكومية والئحته التنفيذي

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 537قرار مجلس الوزراء رقم )

 1ئحةال

 2الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 ه 30/8/1441تاريخ    8100/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37544 

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1586875895170534100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586875895010533600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639584061980700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639579021980200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37541
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639584061980700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639573891979700/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639569191979200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639569191979200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587750589522367200/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37544
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639573891979700/
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 ه 22/8/1441

 المهنية  الالئحة التنفيذية لنظام الشركات   -13

 وزارة التجارة  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441-08-22وتاريخ (  00354قرار وزير التجارة رقم )

 الئحة

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر  

https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639457161968500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639461831969000/
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 ه  2/8/1441

 . فضيلة   بلقب   العامة   النيابة   أعضاء   من   يماثلهم   ومن   االستئناف   محاكم   وأعضاء   رؤساء   مخاطبة   -1

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 هـ 1441 -8 -2  تاريخ (46488)  رقم ملكي أمر االعتماد   أداة 

 تعميم وزارة العدل 
 9/8/1441تاريخ 8081 /ت/13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37524 

 

 ه 7/8/1441

تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق اإليواء    -2
 السياحي وإيقاع الغرامات المتصلة بها 

 س الوزراء لمج اإلصدار جهة  

 هـ1441-8-7( وتاريخ 494قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 ميم وزارة العدل تع 
 هـ 16/8/1441تاريخ 8083 /ت/13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37526 

 ( 4826هـ العدد )1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 7/8/1441

  يشغلون   ممن   الماجستير   حملة   من   العامة   اإلدارة   معهد   في   التدريب   هيئة   أعضاء   شمول   -3
     الندرة   وبدل   جامعي   تعليم   ببدل   تعليمية   وظائف 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 7/8/1441 ( وتاريخ497قرار مجلس الوزراء رقم ) أداة االعتماد 

 

 ه 8/8/1441

بالتطبيقات الذكية على  قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خالل خدمة توجيه المركبات    -4
 السعوديين 

 االجتماعية  وزارة الموارد البشرية والتنمية جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
-08-08( وتاريخ 142257قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم )

 هـ 1441

 ( 4826هـ العدد )1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 
 
 
 

http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=eMSygZAUQA6LMvLB6DOeCA%3D%3D
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37524
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37526
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454875807921400/
http://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=7pVQrgGpJ8s%2BiwiTZvxYaw%3D%3D
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587162157061184100/
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 ه 1441/ 8/ 14

 الصغيرة   المنشآت   بشأن (  515)   رقم   الوزراء   مجلس   قرار   -5

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  515) رقمقرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 21/8/1441تاريخ  8087/ت/13تعميم إداري رقم  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37530 

 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى  النشر   حالة 

 

 ه 1441/ 8/ 14

  بممارسة   الحديدية   للخطوط   العامة   ؤسسة الم   إدارة   مجلس   رئيس   النقل   وزير   معالي   تفويض   -6

 الحديدية   للخطوط   العامة   المؤسسة   نظام   في   الواردة   اإلدارة   مجلس   اختصاصات 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 1441-8-14 وتاريخ(  516) رقم قرار مجلس الوزراء أداة االعتماد 

 النشر   حالة 
 ( 4827) العدد  هـ1441/ 8/ 24 القرى  أم جريدة في  نشر

 

 هـ 14/8/1441

  تنفيذ   وتعليق   الخاص   الحق   لقضايا   المدين   بحبس   المتصلة   القضائية   األحكام   تنفيذ  تعليق   -7 
   والزيارة   الرؤية   قضايا   أحكام 

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 هـ 14/8/1441بتاريخ   ملكيأمر  االعتماد   أداة 

 

 ه 16/8/1441

قبول صورة الضمان االبتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة اإللكترونية )منصة    -8
 (  اعتماد

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 هـ  1441-8-16( وتاريخ 3555ير المالية رقم )قرار وز   أداة االعتماد 

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37530
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045861730853800/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587045873840854700/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2071391
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639467051969500/
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 هـ 19/8/1441

  وحتى   الحالية   ا كورون   فيروس   انتشار   ومؤشرات   معدالت   وفق   وذلك   التجول   بمنع   العمل   تمديد   -9
    آخر   إشعار 

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 هـ 19/8/1441بتاريخ   ملكيأمر  أداة االعتماد 

 

 ه 21/8/1441

رازية لمنع تفشي فيروس  ( المعني باتخاذ جميع اإلجراءات االحت 535قرار مجلس الوزراء رقم )   -10
   كورونا في المملكة 

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 هـ 1441-8-21( وتاريخ 535رقم )قرار مجلس الوزراء  أداة االعتماد 
 
 

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 ه 22/8/1441

 لتنفيذه   الصادرة   والتعاميم   المنزلية   العمالة   باستقدام   التوسط   عقد   تعديل   -11

 االجتماعية  والتنمية البشرية  المواردوزارة   جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
-08-22 وتاريخ( 143979) رقم االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزير قرار

 هـ 1441

 حالة النشر 
 ( 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2073704
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639536801976200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639536801976200
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587154510731154100/
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 ه 1441/ 8/ 1

 الفعاليات   مركز   إنشاء تعميم/   -1

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1/8/1441تاريخ  8075/ت/13تعميم إداري رقم   اة االعتماد أد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37517 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 8/ 1

 ( المعلومات   تقنية  ع قطا   لتنمية   الوطني   البرنامج )   باسم   وطني   برنامج   إنشاء   تعميم/  -2

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1/8/1441 تاريخ 8076/ت/13  رقم إداري تعميم أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37518 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 8/ 1

(  حكمها  في   وما  واللوائح  األنظمة  دعم  وحدة )  بإنشاء  للتنافسية   الوطني  المركز  يام ق تعميم/  -3
 . األخرى   الترتيبات   من   وعدد   المركز،   في 

 وزارة العدل  اإلصدار جهة  

 هـ 1/8/1441تاريخ  8077/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37519 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 8/ 1

 الحكومية   األجهزة   في   اإلداري   التطوير   ووحدات   المتابعة   وحدات   إلغاء   تعميم/  -4

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1/8/1441تاريخ  8078/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37520 رابط التعميم 

 *الروابط تعمل على شبكة الوزارة فقط.

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37517
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37518
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37519
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37520
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 ه 1441/ 8/ 1

  في   إيجار   عقود   إبرام   أو   فسوح   أو   ترخيص   أي   بإصدار   المعنية   الجهات   قيام   عدم تعميم/   -5
  ولها   ، ( التاريخية   جدة   إدارة /    الثقافة   ارة وز )   بموافقة   إال   التاريخية   لجدة   الجغرافي   النطاق 
 ه 1439/ 12/ 24  في   65602  رقم   األمر   ومن   ذلك   من   االستثناء   صالحية 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 1/8/1441تاريخ  8079/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37521 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 8/ 9

 اإللكترونيين   والصك   اإلفراغ   خدمتي   إطالق تعميم/   -6

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 9/8/1441تاريخ  8082/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37525 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 8/ 16

  نقل   مشاريع   كانت   سواء -  تخصيصها   المراد   الخدمات و   والقطاعات   األصول   إدراج تعميم/   -7
  المالية   السوق   في   –  والخاص   العام   القطاعين   بين   شراكة   مشاريع   أو   أصول   ملكية 

 السعودي 

 وزارة العدل  إلصدار جهة ا 

 هـ 16/8/1441تاريخ  8084/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37527 رابط التعميم 

 

 ه 1441/ 8/ 16

 آخر   اشعار   حتى   وذلك   ، 1441/ 7/ 20  في   44583  رقم   مر األ   تضمنه   بما   العمل   تمديد     / تعميم  -8

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 16/8/1441تاريخ  8085/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37528 رابط التعميم 

 ه 1441/ 8/ 26

  صحتها   من   والتحقق   الكتروني،   بشكل   واالنهاءات   األحكام   صكوك   خدمة   إطالق تعميم/   -9
 ( GSB)   الحكومية   التكامل   قناة   أو   ناجز،   بوابة   عبر   مفعولها   وسريان 

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 26/8/1441تاريخ  8093/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37536 م رابط التعمي 

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37521
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37525
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37527
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37528
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37536
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 ه 1441/ 8/ 26

 العدل   كتابات   من   عدد   دمج تعميم/   -10

 وزارة العدل  جهة اإلصدار 

 هـ 26/8/1441تاريخ  8096/ت/13تعميم إداري رقم   أداة االعتماد 

 https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37539 التعميم رابط  

  

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37539
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 ه 1441/ 8/ 2

 تعديل الالئحة الفنية للدهانات )األصباغ( والورنيشات    -1

 والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس  جهة اإلصدار 

 اة االعتماد أد 
قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم  

 (. 03-03-16-155-)م.إ

 ( 4825هـ العدد )1441/ 2/8نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 3

 البلدية العقاراتب التصرف الئحة تحديث -2

 مجلس الوزراء  جهة اإلصدار 

 الئحة أداة االعتماد 

 ( 4824)  العدد هـ 1441/ 3/8 القرى  أم جريدة في  نشر حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 3

  يختص   التي   الموضوعات   عرض   الوزراء   مجلس   رئيس   يقدرها   التي   االستثنائية   الحاالت   في   يجوز -3
 التمرير   بطريق   المجلس   بها 

 الديوان الملكي  اإلصدار   جهة 

 هـ1441-7-24  وتاريخ( 524/أ )  رقم ملكي أمر االعتماد   أداة 

 ( 4824)  العدد هـ 1441/ 3/8 القرى  أم جريدة في  نشر النشر   حالة 

 

 ه 1441/ 8/ 17

 واألربعون( و)السابعة واألربعون بعد المائة( من نظام اإلفالس تعديل المادتين )السادسة    -4

 الملكي  الديوان جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441-7-9 تاريخو(  89/ م)  رقم ملكي  مرسوم

 هـ1441-7-8 وتاريخ(  456) رقمقرار مجلس الوزراء 

 )4826) العدد  هـ1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

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

https://www.uqn.gov.sa/articles/1585213980134693500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1585166289114635000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1585166294534635500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1585166298094636000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454865257920400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454871777920900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454871777920900/
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 ه 1441/ 8/ 17

ة  إتاحة بيع المنقوالت لدى الجهات الحكومية على أن تطرح اإلجراءات خارج البوابة اإللكتروني -5
 ”منصة اعتماد“ 

 وزارة المالية  جهة اإلصدار 

 هـ1441-07-28( وتاريخ 3393قرار وزير المالية رقم ) أداة االعتماد 

 ( 4826هـ العدد )1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1586454936297923100/
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 ه 1441/ 2/ 12

 نظام الشركات المهنية  -1

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-1-26( وتاريخ 17مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ1441-1-25( وتاريخ 77رقم )مجلس الوزراء قرار 

 ئحةال

 ( 4800هـ العدد )1441 /2/ 12القرى  شر في جريدة أمن حالة النشر 

 

 ه 1441/ 2/ 24

 نظام االمتياز التجاري   -2

 الديوان الملكي  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 

 هـ 1441-2-9( وتاريخ 22مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ1441-2-9اريخ ( وت122رقم )مجلس الوزراء قرار 

 الئحة

 ( 4828هـ العدد )1441 /24/2نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 17

 األموال المنقولة، والموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري. نظام ضمان الحقوق ب  -3

  الديوان الملكي جهة اإلصدار 

 االعتماد أداة  

 هـ1441-8-15( وتاريخ 94مرسوم ملكي رقم )م/ 

 هـ 1441-8-14( وتاريخ 512قرار مجلس الوزراء رقم )

 الئحة

 تعميم وزارة العدل 
 هـ 23/8/1441تاريخ 8090/ت/13تعميم إداري رقم

https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37533 

 )4826هـ العدد )1441/ 8/ 17نشر في جريدة أم القرى  حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1570641295895100500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570642146385124400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570642146385124400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570642146385124400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1570641298615101000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828975148529900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828967118528900/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1571828971398529400/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466090667983200/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466268957986100/
https://tameem.moj.gov.sa/home/DownloadP?id=37533
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466191927984600/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1586466191927984600/
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 ه 1441/ 8/ 24

 الالئحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق باألموال المنقولة  -4

 جهة اإلصدار 
 وزارة التجارة 

 هـ 1441-08-19( وتاريخ 00312)رار وزير التجارة رقم ق أداة االعتماد 

 الئحة 

  (4827ه، العدد )1441/ 24/8نشر في جريدة أم القرى    حالة النشر 

 

 ه 1441/ 8/ 24

 ( إلى الالئحة التنفيذية لنظام العمل 41إضافة مادة رقم )  -5

 جهة اإلصدار 
 الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  وزارة 

-13( وتاريخ 142906رقم ) قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية االعتماد أداة  
 هـ 08-1441

  ) 4827هـ العدد )1441/ 8/ 24نشر في جريدة أم القرى   حالة النشر 

 ه 1441/ 9/ 1

 التنفيذية لنظام الشركات المهنية الالئحة   -6

 وزارة التجارة  جهة اإلصدار 

 أداة االعتماد 
 هـ 1441-08-22( وتاريخ 00354قرار وزير التجارة رقم )

 الئحة

 ( 4828هـ العدد )1441/  1/9نشر في جريدة أم القرى حالة النشر 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1586875895170534100/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407953560011300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1583407939590010300/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639457161968500/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1587639461831969000/
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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  صدار الرابع اإل 

 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 

 ه 1441 رجب  اإلصدار العاشر 

 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/MonReportForSysCirAndRegV4.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
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/versions/Documents/monthlyreports/MonReportForSysCirAndRegV10.pdf
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 لمملكة العربية السعودية، الرياض ا

 وزارة العدل، مركز البحوث

 0112947300هاتف:

 RC@moj.gov.saالبريد اإللكتروني: 

WWW.MOJ.GOV.SA 

 


